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االفتتاحية

�ألي�س للم�سلمني من قدوة؟

تتفاخر االمم بقادتها ورموزها واعالمها ،فمن املمكن ان ت�صنع رمزاً ي�شار اليه بالبنان.
�شباب حتتاج اىل قدوة ح�سنة تقتدي به وتت�شبه به وتتعلم منه ال�سري وال�سلوك واالخالق احلميدة وال�شجاعة
والف�صاحة وباقي ال�صفات الكمالية واجلمالية.
ف�أمة كامل�سلمني لديها كم كبري من ه�ؤالء القادة العظماء ،فما هو ال�شيء ال�صعب على ت�سليط ال�ضوء على احد
رموزها الفراد االمة ليقتدوا به ويتعلموا منه كل ح�سنة.
نرى بع�ض امل�سلمني يقتدون ببع�ض الرموز التي هي بعيدة عن الفكر اال�سالمي او حتى انها معادية له.
ترى ال�شباب يهرعون لتقليد الرموز البعيدة عن اال�سالم وكل ما يفعله �شبابنا يت�صدرون بتقليدهم االعمى له.
فهل م��ن ال�صعب ان يكون لنا اع�لام ي��روج لقائد ا�سالمي م��ن النبي االكرم ن���زو ًال لالئمة وا�صحابهم
وحواريهم.
فما اجمل ان يكون ال�شاب يتكلم ككالم النبي او يفعل ح�سنة كفعله او يرتدي لبا�ساً عليه احد اقواله او يقتني
بع�ض “االك�س�سوارات” التي حتتوي على اقواله و�سريته العطرة.
نعم فهو دور االعالم ال�سالمي الذي يجب عليه ان ي�صب كل جهده لتوحيد اجلهود وان يركز على خلق رموز
و�صفات يتحلى بها ال�شباب بقدوتهم النبي االكرم حممد.
وبهذه املنا�سبة العطرة يف �شهر ربيع االول والدة النبي ندعوا جميع و�سائل االع�لام اال�سالمي لتحمل
امل�س�ؤولية والواجب ال�شرعي لن�شر مكارم النبي وافعاله واخالقه و�سريته بال�شكل املنا�سب واملعا�صر لل�شباب بعيداً
عن الو�سائل التقليدية التي اكل الدهر عليها و�شرب.

رئي�س التحرير

ليتفقهو

االجابة طبق ًا لفتاوى املرجع الديني
االعلى �آي��ة الله العظمى ال�سيد علي
احل�سيني ال�سي�ستاين (دام ظله)
ق�سم ال��� �ش ��ؤون ال��دي��ن��ي��ة يف العتبة
احل�سينية املقد�سة

الأغ�سال
ال��وج��وب م��ن االغ�����س��ال �سبعة:
غ�����س��ل اجل��ن��اب��ة ،واحل��ي�����ض ،وال��ن��ف��ا���س،
واال����س���ت���ح���ا����ض���ة ،وم�������س امل���ي���ت ،وغ�����س��ل
الأم��������وات ،وال��غ�����س��ل ال�����ذي وج����ب ب��ن��ذر
ونحوه ك���أن ن��ذر غ�سل اجلمعة �أو غ�سل
ال��زي��ارة او النذر لغ�سل ل�سائر الإعمال
التي ي�ستحب الغ�سل لها.
ويعترب يف الغ�سل �أمور:

الأول :نية القربة،
الثاين :طهارة املاء.
الثالث� :إزالة النجا�سة عن كل ع�ضو
ق��ب��ل ال�������ش���روع يف غ�����س��ل��ه ،ب���ل االح����وط
�إزالتها عن جميع الأع�ضاء قبل ال�شروع
يف �أ�صل الغ�سل.
الرابع� :إزالة احلواجب واملوانع عن
و�صول املاء �إىل الب�شرة ،وتخليل ال�شعر،
والفح�ص عن املانع �إذا �شك يف وجوده.

�س�ؤال هل االغ�سال الواجبة وامل�ستحبة جتزئ عن الو�ضوء ام
هناك اغ�سال ال جتزئ عن الو�ضوء؟
جواب االغ�����س��ال ال��واج��ب��ة جت���زي ع��ن ال��و���ض��وء ج��م��ي��ع��ا وام��ا
امل�ستحبة فما ثبت ا�ستحبابها فكذلك جتزي عنه ومامل يثبت
ا�ستحبابها وامنا ي�ؤتى بها برجاء املطلوبية فال جتزي عنه .
�س�ؤال ه��ل ي�����ش�ترط يف الغ�سل ان ي��ك��ون غ�سل االع�����ض��اء من
االعلى اىل اال�سفال كما يف الو�ضوء؟
جواب ال ي�شرتط يف الغ�سل ان يكون من االعلى اىل اال�سفل
,وامنا ي�شرتط البدء بالر�أ�س والرقبة قبل البدن.
�س�ؤال هل جتب املواالة يف الغ�سل وكيف تتحقق ان كان واجبا؟
جواب ال جتب املواالة يف الغ�سل
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اخلام�س� :إباحة املاء وظرفه وم�ص ّبه
وجمرى غ�سالته وحمل الغ�سل .
والغ�سل ق�سمان :
االول :االرمتا�سي  .وهو على نحوين
 -1دفعي (هو تغطية املاء ملجموع البدن
و���س�تره جلميع �أج��زائ��ه)  -2 .تدريجي
(وه������و ام�����ر دف���ع���ي ي��ع��ت�بر االن��غ��م��ا���س
التدريجي).
الثاين :الرتتيبي :هو ان يغ�سل متام
الر�أ�س والرقبة او ًال ثم بقية البدن.

�س�ؤال اذا كان على املكلف عدة اغ�سال واجبة كغ�سل اجلنابة
وغ�سل م�س امليت وكذلك غ�سل م�ستحب كغ�سل يوم اجلمعة هل
يجزي غ�سل واحد كغ�سل اجلمعة عن اجلميع؟
جواب نعم يجزي واالح��وط وجوبا عدم اجزاء غ�سل اجلنابة
عن غ�سل اجلمعة .
�س�ؤال اذا خرج ريح اثناء غ�سل اجلنابة هل يبطل غ�سله ؟
جواب ال ي��ب��ط��ل ال��غ�����س��ل ب���احل���دث اال����ص���غ���ر واالح������وط �ضم
الو�ضوء اليه اذا احدث .
�س�ؤال اذا �شك يف غ�سل اجلنابة ما هو حكمه وم��اذا يفعل اذا
كان ال�شك بعد اداء �صالة واجبه؟
جواب اذا كان ال�شك بعد الفراغ او بعد ال�صالة فال يعتنى به
ويبنى على �صحته.

علوم قران

معنى التج�س�س
احللقة الثانية

ال�شيخ عبد احل�سن الطائي

يق�صد بالتج�س�س ال��ذي نهى عنه اهلل
ت �ع��اىل وق ��د ذك���ره ��ض�م��ن اال� �س �ب��اب التي
تنق�ض حالة االخوة هو :تتبع عيوب امل�سلمني
والتفتي�ش عنها ليهتك ما ي�سرته اهلها .
فالتج�س�س ميثل �إع �ت��داء معنوي على
حقوق النا�س .
واالن�سان امنا يعقد املجتمع ليعي�ش فيه
بهوية اجتماعية �أع�ن��ي مبنزلة اجتماعية
�صاحلة الن يخالطه وميازج فيفيد وي�ستفيد
منه فعندما يعتدى على حقه ال�شخ�صي من
قبل االخرين كعمل التج�س�س عندها ت�سقطه
ع��ن ه��ذه املنزلة وتبطل منه ه��ذه الهوية
االجتماعية وهتك ال�سرت الذي هو حق لكل
�شخ�ص فال�سرت حجاب و�ضعه اهلل �سبحانه
وهو �ستار العيوب فمن يك�شفه ببحث وتفتي�ش
ي�ؤدي اىل �سقوط املك�شوف عنه ونق�ص فرد
من املجتمع ال�صالح وهكذا اذا �شاع التج�س�س
يزداد النق�ص بافراد املجتمع ال�صالح حتى
ي�أتي على اخره فيتبدل ال�صالح اىل ف�ساد
ويذهب االن�س واالمن وينقلب الدواء داء.
فالتج�س�س يف احلقيقة ي�ؤدي اىل ابطال
حني غفلة من
الهوية االجتماعية على

�صاحبها ومن حيث ال ي�شعر به.
و�أح� � ��د احل� �ق ��وق ال� �ت ��ي ت �ب �ن��ي ال �ه��وي��ة
االجتماعية هو حق ال�سرت ال��ذي �ألقاه اهلل
تعاىل على عيوب االن�سان ونواق�صه ليتم به
ما �أراده من ت�ألف �أفراد االن�سان وجتمعهم
وتعاونهم وتعا�ضدهم والنهي عن التج�س�س
هو نهي عن هتك ال�سرت الذي يحافظ على
متا�سك املجتمع .
وامل �ج �ت �م��ع امل �ت �م��ا� �س��ك ي�ت�م�ي��ز باملحبة
وال�ت�ع��اون واالم��ن االم ��ان وال �ق��ران الكرمي
من خالل النهي عن ا�سباب ف�سخ التما�سك
يف املجتمع ي�ضع تعليمات ت�ساهم بالوقاية
عن �سقوط املجتمع ال�صالح فهو يحد من
اجلرمية قبل وقوعها من خالل توفري عوامل
منعها ولو التزم املجتمع بالأوامر والنواهي
االلهية حلافظ على جمتمع ذي حياة رغيدة
تنعم بالأمن والأمان واملحبة والتعاون .
البحث الروائي
وردت روايات كثرية عن ر�سول تنهي
عن التج�س�س نذكرها �ضمن عناوين .
النهي عن التج�س�س:
 -1عن ر�سول اهلل�(إين مل ا�ؤمر �أن
انقب عن قلوب النا�س وال �أ�شق بطونهم)()1
 -2عنه (:ي��ا مع�شر م��ن �أ��س�ل��م
بل�سانه ومل ي�سلم بقلبه ال تتبعوا عرثات
امل�سلمني ،ف�إنه من تتبع عرثات
امل�سلمني تتبع اهلل عرثته،
وم���ن ت�ت�ب��ع اهلل ع�ثرت��ه
يف�ضحه) ()2
 -3االم� � � ��ام
ال�صادق:

(ال تفت�ش النا�س ع��ن �أدي��ان�ه��م فتبقى بال
�صديق )()3
جواز التج�س�س لك�شف امل�ؤامرات:
الإم ��ام الر�ضا( :ك��ان ر��س��ول اهلل
� إذا بعث جي�شا فاتهم �أمريا ،بعث معه
من ثقاته من يتج�س�س له خربه ) ()4
جواز التج�س�س يف احلروب
 -1ع��ن حذيفة ب��ن اليمان  :واهلل لقد
ر�أيتنا مع ر�سول اهلل باخلندق ،و�صلى
ر�سول اهلل هويا من الليل ،ثم التفت
�إلينا فقال :من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل
القوم ثم يرجع  -ي�شرط له ر�سول اهلل
الرجعة � -أ�س�أل اهلل تعاىل �أن يكون رفيقي يف
اجلنة (. )5
حكم اجلا�سو�س
 -1عن الإمام ال�صادق(:اجلا�سو�س
والعني �إذا ظفر بهما قتال) ()6
 -2عن بن �سلمة بن الأكوع عن �أبيه� :أتى
النبي عني من امل�شركني وهو يف �سفر ،فجل�س
عند �أ�صحابه ثم �إن�سل ،فقال النبي:
اط�ل�ب��وه ف��اق�ت�ل��وه ،ف�سبقتهم �إل �ي��ه فقتلته،
و�أخذت �سلبه فنفلني �إياه) (. )7
الهوام�ش :
 -1ميزان احلكمة ج � 1ص .391_390
 -2ميزان احلكمة ج � 1ص .391_390
 -3ميزان احلكمة ج � 1ص .391_390
 -4ميزان احلكمة ج � 1ص .391
 -5ميزان احلكمة ج � 1ص .391
 -6ميزان احلكمة ج � 1ص .393
 -7ميزان احلكمة ج � 1ص .393
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العقائد

احلق مع االمام علي واهل
بيته يف ال��ق��ر�آن
الكرمي و�صحيح البخاري.
ال�شيخ علي الفتالوي

علي و�أهل
املق�صد الثاين :الإم��ام ٌّ
بيته هم القربى يف كتب ال�شيعة
ل�ك��ي ي�ت��واف��ق ال �ق��ول يف �أم�ي�ر امل��ؤم�ن�ين
علي مع ما ورد يف كتب ال�سنة ارت�أينا
ٍّ
�أن نذكر ذات الآي��ات التي وردت يف كتب
ال�شيعة.
�أَ :ع ِن ا ْب� ِ�ن �أَ ِب��ي جَ ْ
ا�ص ِم ْب ِن
ن � َرانَ َعنْ َع ِ
م َّم ِد ْب ِن ُم ْ�س ِل ٍم َق َال�َ :سمِ ْعتُ �أَ َبا
ُح َم ْي ٍد َعنْ حُ َ
َج ْع َف ٍرَ ي ُق ُ
هللُ } :ق ْل ال �أَ ْ�س َئ ُل ُك ْم
ول فيِ َق ْو ِل ا ِ
َع َل ْيه �أَ ْج��ر ًا �إِ َّال المْ َ � َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْربى{ َي ْع ِني فيِ
«ج��ا َء ِت الأَ ْن َ�صا ُر �إِلىَ َر ُ�س ِول
�أَ ْه ِل َب ْي ِت ِه َق َالَ :
هللو�آله َف َقا ُلوا� :إِ َّنا َق ْد �آ َو ْي َنا َو َن َ�ص ْر َنا
ا ِ
َ
ا�س َتعِنْ ِب َها َع َلى
َف ُخ ْذ َطا ِئ َف ًة ِمنْ �أ ْم َوا ِل َنا َف ْ
َما َنا َب َك َف��أَ ْن��زَ َل ُ
اهلل } ُق� ْ�ل ال َ�أ ْ�س َئ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه
�أَ ْج ��ر ًا{ َي ْع ِني َع َلى ال� ُّن� ُب� َّو ِة ِ}ا َّال المْ َ� � َو َّد َة فيِ
ا ْل ُق ْربى{ َي ْع ِني فيِ �أَ ْه� ِ�ل َب ْي ِت ِه» ُث َّم َق� َ
�ال�« :أَ َال
َت� َرى �أَنَّ ال َّر ُج َل َي ُكونُ َل� ُه َ�ص ِدي ٌق وَفيِ َنف ِْ�س
َذ ِل َك ال َّر ُج ِل َ�ش ْي ٌء َع َلى �أَ ْه ِل َب ْي ِت ِه َف َال َي ْ�س َل ُم
َ�ص ْد ُر ُه َف َ�أ َرا َد ُ
اهلل �أَنْ َال َي ُكونَ فيِ َنف ِْ�س َر ُ�س ِول
هلل َ�ش ْي ٌء َع َلى �أَ ْه ِل َب ْي ِت ِه َف َف َر َ�ض َع َل ْيهِ ُم المْ َ َو َّد َة
ا ِ
فيِ ا ْل ُق ْر َبى َف�إِنْ �أَ َخ ُذوا �أَ َخ ُذوا َم ْف ُرو�ض ًا َو�إِنْ
َت َر ُكوا َت َر ُكوا َم ْف ُرو�ض ًا»َ ،ق َالَ « :فا ْن َ�ص َر ُفوا ِمنْ
ِع ْن ِد ِه َو َب ْع ُ�ض ُه ْم َي ُق ُ
ول َع َر ْ�ض َنا َع َل ْي ِه َ�أ ْم َوا َل َنا»،
َف َق َالَ « :قا ِت ُلوا َعنْ �أَ ْه ِل َب ْي ِتي ِمنْ َب ْع ِديَ ،و َقا َل ْت
6
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احللقة الثالثة
َطا ِئ َف ٌة َما َق َال هَ َذا َر ُ�س ُ
هلل َو َج َحدُوه»(.)1
ول ا ِ
ب :عن ُف َرات الكويف َق َالَ :ح َّد َث ِني َع ِل ُّي
ْبنُ ُم ْك َر ٍم ال َّر َّزا ُز ُم َع ْن َعن ًا َع ِن الحْ َ َ�س ِن ْب ِن َز ْي ٍد
يب
ر�ضوان اهلل عليه �أَنَّ الحْ َ َ�سنَ  لمَ َّا �أُ ِ�ص َ
�أمري امل�ؤمنني َع ِل ُّي ْبنُ �أَ ِبي َطا ِل ٍبَ خ َط َب
ا�س� ...أَ َن��ا ِمنْ �أَ ْه� ِ�ل ا ْل َب ْي ِت
َف َق َال�« :أَ ُّي َها ال َّن ُ
ا َّل ِذينَ �أَ ْذهَ � َ�ب ُ
اهلل َع ْن ُه ُم ال ِّر ْج َ�س َو َط َّه َرهُ ْم
َت� ْ�ط��هِ �ير ًا َو َن� ْ�ح��نُ �أَ ْه� � ُل ا ْل � َب � ْي� ِ�ت ا َّل� ِ�ذي��نَ َك��انَ
َجبرْ َ ِئ ُيل فِيهِ ْم َي ْن ِز ُل َو ِم ْن ُه ْم َي ْع ُر ُج َو�أَ َنا
َ�ض ُ
ِمنْ �أَ ْه� ِ�ل ا ْل َب ْي ِت ا َّل ِذينَ ا ْفترَ َ
اهلل َم َو َّد َت َنا
�ال ُ
َو َو َال َي� َت� َن��ا َق� َ
اهلل َت� َع�الىَ } ُق� ْ�ل ال �أَ ْ�س َئ ُل ُك ْم
َع َل ْي ِه �أَ ْجر ًا ِ�إ َّال المْ َ َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْربى َو َمنْ َيقْترَ ِ ْف
َح َ�س َن ًة َن ِز ْد َل ُه ِفيها ُح ْ�سن ًا{ َوا ْقترِ ُ
َاف الحْ َ َ�س َن ِة
َو َال َي ُت َنا َو َم َو َّد ُت َنا �أَ ْه َل ا ْل َب ْيت»(.)2
جَ :ع��ن ُف � � َرات ال �ك��ويف َق� � َ
�الَ :ح � َّد َث � ِن��ي
الحْ ُ َ�سينْ ُ ْبنُ َ�س ِع ٍيد َق� َ
م َّم ُد ْبنُ
�الَ :ح َّد َث َنا حُ َ
َع ِل ِّي ْب ِن َخ َل ٍف ا ْل َع َّطا ُر َق َالَ :ح َّد َث َنا الحْ ُ َ�سينْ ُ
ْبنُ الأَ ْ�ش َق ِر َعنْ َق ْي ِ�س ْب ِن ال َّر ِبي ِع َع ِن الأَ ْع َم ِ�ش
ا�س َق َال :لمَ َّا
َعنْ َ�س ِع ِيد ْب ِن ُجبَيرْ ٍ َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
َنزَ َل ْت هَ ِذ ِه الآ َي ُة } ُق ْل ال �أَ ْ�س َئ ُل ُك ْم َع َل ْيه �أَ ْجر ًا
ِ�إ َّال المْ َ َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْربى{ ُق ْلتُ َ :يا َر ُ�س َ
هلل َمنْ
ول ا ِ
َ�ض ُ
َق َرا َبت َُك ا َّل ِذينَ ا ْفترَ َ
اهلل َع َل ْي َنا َم َو َّد َت ُه ْم؟
«ع ِل ٌّي َو َف ِاط َم ُة َو ُو ْلدُهُ َما « َث َال َث َم َّر ٍات
َق َالَ :
َي ُقو ُل َها»(.)3

م َّم ِد ْبن �أَ ْح َمد ْب ِن ُع ْث َمانَ ْب ِن
دَ :عن حُ َ
َذ ِل�ي� ٍ�ل َق� َ
�الَ :ح َّد َث َنا ِ�إ ْب� َر ِاه�ي� ُ�م ا ْب��نَ �إِ ْ�س َح َاق
هلل ْب ِن ُح َك ْي ٍم َعنْ َح ِك ِيم
ال�صي ِن َّي َعنْ َع ْب ِد ا ِ
ِّ
َ
َ
ْب ِن ُجبَيرْ ٍ �أ َّن ُه َق َال�َ :س�أ ْلتُ َع ِلي ًا ْبنَ الحْ ُ َ�سينْ ِ ْب ِن
َع ِل ٍ ّيَ عنْ هَ ِذ ِه الآ َي� ِة } ُق ْل ال �أَ ْ�س َئ ُل ُك ْم
َع َل ْيه �أَ ْجر ًا �إِ َّال المْ َ َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْربى{ َق َال«ِ :ه َي
م َّم ِد .)4(
َق َرا َب ُت َنا �أَ ْه َل ا ْل َب ْي ِت ِمنْ حُ َ
ال�س َال ِم َق َالَ :ح َّد َث َنا هَ ا ُرونُ
هـَ :عن َع ْبد َّ
ْبنُ �أَ ِبي ُب ْر َد َة َق َالَ :ح َّد َث َنا َج ْع َف ُر ْبنُ الحْ َ َ�س ِن
و�س َف َع ِن الحْ ُ َ�سينْ ِ ْب ِن �إِ ْ�س َم ِاع َيل ْب ِن
َعنْ ُي ُ
يف التَّمِ يمِ ِّي
ُم َت ِّم ٍم الأَ َ�س ِديِّ َعنْ َ�س ْع ِد ْب ِن َط ِر ٍ
َع ِن الأَ ْ�ص َب ِغ ْب ِن ُن َبا َت َة َق َالُ :ك ْنتُ َجا ِل�س ًا ِع ْن َد
ير المْ ُ�ؤ ِْم ِن َني َع ِل ِّي ْب� ِ�ن َ�أ ِب��ي َطا ِل ٍب فيِ
�أَ ِم� ِ
َم ْ�س ِج ِد ا ْل ُكو َف ِة َف َ�أتَا ُه َر ُج ٌل ِمنْ َب ِجي َل َة ُي َك َّنى �أَ َبا
يج َة َو َم َع ُه ِ�ستُّونَ َر ُج ًال ِمنْ َب ِجي َل َة َف َ�س َّل َم
َخ ِد َ
يج َة
َو َ�س َّل ُموا ُث َّم َج َل َ�س َو َج َل ُ�سوا ُث َّم �إِنَّ �أَ َبا َخ ِد َ
َق َالَ :يا �أَ ِم َري المْ ُ�ؤ ِْم ِن َني �أَ ِع ْن َد َك ِ�س ٌّر ِمنْ �أَ ْ�س َرا ِر
َر ُ�س ِول حُ َ
تدِّ ُث َنا ِب ِه؟ َق َالَ « :ن َع ْم» - ،فقال
لقنرب « :-ا ْئ ِت ِني ِبا ْل ِكتَا َب ِة»َ ،ف َف َّ�ض َها َف ِ�إ َذا فيِ
ُوب ِفي َها
�أَ ْ�س َف ِل َها ُ�س َل ْي َف ٌة ِم ْث ُل َذ َن ِب ا ْل َف ْ�أ َر ِة َم ْكت ٌ
�ال ُ
هلل ال� َّر ْح�م� ِ�ن ال َّر ِحيمَ ...ق� َ
اهلل
« ِب ْ�س ِم ا ِ
َت َعالىَ ُ }:ق ْل ال �أَ ْ�س َئ ُل ُك ْم َع َل ْيه �أَ ْجر ًا �إِ َّال المْ َ َو َّد َة
فيِ ا ْل� ُق� ْرب��ى{ َف َمنْ َظ َل َم َر��ُ�س� َ
هلل 
�ول ا ِ
هلل َوالمْ َال ِئ َك ِة
�أَ ْج � َر ُه فيِ َق َرا َب ِت ِه َف َع َل ْي ِه َل ْع َن ُة ا ِ
ا�س �أَ ْج َم ِعني»(.)5
َوال َّن ِ

العقائد
علي يف قوله
و :ع��ن حممد ب��ن ٍّ
تعاىلُ } :ق ْل ال �أَ ْ�س َئ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه �أَ ْجر ًا ِ�إ َّال المْ َ َو َّد َة
فيِ ا ْل ُق ْربى َو َمنْ َيقْترَ ِ ْف َح َ�س َن ًة َن ِز ْد َل ُه ِفيها
ُح ْ�سن ًا �إِنَّ َ
اهلل َغ ُفو ٌر َ�ش ُكو ٌر{َ ،ق َال« :ا ْقترِ ُ
َاف
الحْ َ �س َن ِة حب َنا -و  -مو َّد ُت َنا �أَ ْه َل ا ْلبيت»)6(.
ََ
َ ُ ُّ
َْ
ير َق� � َ
�الَ :ح � َّد َث � َن��ا
زَ :ع��ن ُع � َب � ْي��د ْب��ن َك � ِث� ٍ
الحْ ُ َ�سينْ ُ ْب��نُ َن ْ�ص ٍر َق� َ
�وب ْبنُ
�الَ :ح َّد َث َنا َ�أ ُّي � ُ
وب ْبنُ َع ِل ِّي
ُ�س َل ْي َمانَ ا ْلفَزَ ار ُِّي َق َالَ :ح َّد َث َنا �أَ ُّي ُ
ْب� ِ�ن الحْ ُ ���َ�س�ْيننْ ِ ْب� ِ�ن ِ�س ْم ٍط َق� َ
�ال�َ :سمِ ْعتُ �أَ ِب��ي
ول�َ :سمِ ْعتُ َع ِل َّي ْبنَ �أَ ِبي َطا ِل ٍبَ ي ُق ُ
َي ُق ُ
ول:
هلل َ ي ُق ُ
«�سمِ ْعتُ َر ُ�س َ
ول :لمَ َّ��ا َنزَ َل ِت
ول ا ِ
َ
َ
َ
الآ َي ُة } ُق ْل ال �أ ْ�س َئ ُل ُك ْم َع َل ْيه �أ ْجر ًا ِ�إ َّال المْ َ َو َّد َة فيِ
م َّم ُد �إِنَّ ِل ُك ِّل
ا ْل ُق ْربى{ َق َال َجبرْ َ ِئ ُيلَ : يا حُ َ
ِد ٍين �أَ ْ�ص ًال َو ِد َع َام ًة َو َف ْرع ًا َو ُب ْن َيان ًا َو ِ�إنَّ �أَ ْ�ص َل
الدِّ ِين َو ِد َع َام َت ُه َق ْو ُل َال ِ�إ َل َه ِ�إ َّال ُ
اهلل َو ِ�إنَّ َف ْر َع ُه
م َّب ُت ُك ْم �أَ ْه َل ا ْل َب ْي ِت ِفي َما َوا َفقَ الحْ َ قَّ
َو ُب ْن َيا َن ُه حَ َ
َو َد َعا ِ�إ َل ْيه»(.)7
م َّم ٍد الأَ ْ�ش َع ِريِّ َعنْ
حَ :عن الحْ ُ َ�سينْ ْبن حُ َ
م َّم ٍد َع ِن ا ْل َو َّ�شا ِء َعنْ ُم َث ًّنى َعنْ
ُم َع َّلى ْب ِن حُ َ
هلل ْب ِن َع ْج َالنَ َعنْ �أَ ِبي َج ْع َف ٍر
ُز َرا َر َة َعنْ َع ْب ِد ا ِ
عليه ال�سالم فيِ َق ْو ِل ِه َت َعالىَ ُ } :ق ْل ال �أَ ْ�س َئ ُل ُك ْم
َع َل ْيه �أَ ْجر ًا ِ�إ َّال المْ َ َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْربى{ َق َال« :هُ ُم
الأَ ِئ َّم ُة .)8(»
م َّمد ْبن َي ْح َيى َعنْ �أَ ْح َم َد ْب ِن
طَ :عن حُ َ
ي�سى َع��نْ َع ِل ِّي ْب� ِ�ن الحْ َ َك ِم َعنْ
حُ َ
م َّم ِد ْب� ِ�ن ِع َ
َ
ِ�إ ْ�س َم ِاع َيل ْب ِن َع ْب ِد الخْ َ ا ِل ِق َق َال�َ :سمِ ْعتُ �أ َبا
هللَ ي ُق ُ
ول لأَ ِبي َج ْع َف ٍر الأَ ْح� َو ِل َو�أَ َنا
َع ْب ِد ا ِ
«...م��ا َي ُق ُ
ول �أَ ْه � ُل ا ْل َب ْ�ص َر ِة فيِ هَ ِذ ِه
�أَ ْ�س َم ُعَ :
الآ َي ِة } ُق ْل ال �أَ ْ�س َئ ُل ُك ْم َع َل ْيه �أَ ْجر ًا ِ�إ َّال المْ َ َو َّد َة فيِ
ا ْل ُق ْربى{ُ ،ق ْلتُ ُ :ج ِع ْلتُ ِف َد َ
اك ِ�إ َّن ُه ْم َي ُقو ُلونَ
هللَ ،ف َق َالَ « :ك َذ ُبوا
ِ�إ َّن َها لأَ َقار ِِب َر ُ�س ِول ا ِ
ا�ص ًة فيِ �أَ ْه� ِ�ل ا ْل َب ْي ِت فيِ
ِ�إنمَّ َ ��ا َن��زَ َل� ْ�ت ِفي َنا َخ َّ
اب
َع ِل ٍّي َو َف ِاط َم َة َوالحْ َ َ�س ِن َوالحْ ُ َ�سينْ ِ �أَ ْ�ص َح ِ
ا ْل ِك َ�ساءِ.)9(»
علي : يف
ي :ق��ال �أم�ي�ر امل��ؤم�ن�ين ٌّ
خطبته �أم���ام اخل � ��وارجَ ...« :ي � ��ا َم� َع��ا� ِ��ش� َر
هلل َع َّز َو َج َّل
َاب ا ِ
الخْ َ � َوار ِِج�ِ ،إنْ لمَ ْ َي ُكنْ فيِ ِكت ِ
�إِ َّال َق ْو ُلهُُ } :ق ْل ال �أَ ْ�س َئ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه �أَ ْجر ًا �إِ َّال المْ َ َو َّد َة

فيِ ا ْل ُق ْربى{ َو َق ْد َع ِل ْمت ُْم �أَ َّن� َه لمَ ْ َي ُكنْ �أَ ْق� َر َب
ِ م ِّني َو ِم ِن ا ْب َن ِت ِه َف ِاط َم َة
ِ�إلىَ َر ُ�س ِول ا ِ
هلل ِ
َو ِم� ِ�ن ا ْب� ِن� َ�ي الحْ َ َ�س ِن َوالحْ ُ ���َ�س�ْيننْ ِ َ ،ل� َك��انَ هَ � َ�ذا
هلل َو َر ُ�سو ِل ِه فيِ
َح ْ�س ِبي ِب َه ِذ ِه الآ َي ِة َف ْ�ض ًال ِع ْن َد ا ِ
هلل َع َّز َو َج َّل فيِ �أَنْ لمَ ْ �أَ ْ�س�أَ ْل ُك ْم �أَ ْجر ًا
َاب ا ِ
ِكت ِ
ُ
َ
َع َلى َما هَ َدا ُك ُم اهلل َو�أ ْن َق َذ ُك ْم ِمنْ َ�ش َفا ُح ْف َر ٍة
ِمنَ ال َّنارَِ ،و َج َع َل ُك ْم َخيرْ َ �أُ َّم ٍةَ ،و َج َع َل َّ
ال�ش َف َاع َة
هللِ في ُك ْم �إِ َّال َم َو َّد َت َنا
َوالحْ َ ْو َ�ض ِل َر ُ�س ِول ا ِ
()10
َل َكانَ فيِ َذ ِل َك َف ْ�ض ٌل َع ِظي ٌم. »...
ا�س
كَ :عنْ َ�س ِع ِيد ْب ِن ُجبَيرْ ٍ َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
َق َال :لمَ َّا َنزَ َل ْت هَ ِذ ِه الآ َي ُة } ُق ْل ال �أَ ْ�س َئ ُل ُك ْم َع َل ْيه
�أَ ْجر ًا ِ�إ َّال المْ َ� َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْربى{ ُق ْلتُ َ :يا َر ُ�س َ
ول
َ�ض ُ
هلل َمنْ َق َرا َبت َُك ا َّل ِذينَ ا ْفترَ َ
اهلل َع َل ْي َنا
ا ِ
«ع ِل ٌّي َو َف ِاط َم ُة َو ُو ْلدُهُ َما» َث َال َث
َم َو َّد َت ُه ْم؟ َق َالَ :
َم َّر ٍات َي ُقو ُل َها(.)11
لَ :ع ِن الأَ ْع َم ِ�ش َعنْ َ�س ِع ِيد ْب ِن ُجبَيرْ ٍ َع ِن
ا�س َق َال :لمَ َّا َنزَ َل ْت هَ ِذ ِه الآ َي ُة } ُق ْل ال
ا ْب ِن َع َّب ٍ
�أَ ْ�س َئ ُل ُك ْم َع َل ْيه �أَ ْج��ر ًا �إِ َّال المْ َ � َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْربى{
َق��ا ُل��واَ :ي��ا َر��ُ�س� َ
هلل َف َمنْ َق� َرا َب� ُت� َ�ك هَ �� ُ�ؤ َال ِء
�ول ا ِ
«ع ِل ٌّي َو َف ِاط َم ُة»،
ا َّل ِذينَ َي ِج ُب ُو ُّد َنا َل ُه ْم؟ َق َالَ :
َي ُقو ُل َها َث َالث ًا(.)12
م :عن َع� ِل� ِّ�ي ْب��ن َح َّ�سانَ َع��نْ َع� ِّم� ِه َع ْب ِد
ال� َّر ْح� َم� ِ�ن ْب� ِ�ن َك ِث ٍري َع��نْ �أَ ِب��ي َج ْع َف ٍر فيِ
َق ْو ِل ِه َت َعالىَ ُ } :ق ْل ال �أَ ْ�س َئ ُل ُك ْم َع َل ْيه �أَ ْج��ر ًا �إِ َّال
المْ َ َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْربى{ قالُ « :ث َّم �إِنَّ َجبرْ َ ِئ َيل
م َّم ُد ِ�إ َّن َك َق ْد َق َ�ض ْي َت ُن ُب َّوت ََك
�أَتَا ُه َف َق َالَ :يا حُ َ
�اج� َع� ِ�ل اال��ْ�س� َ�م الأَ ْك�َب�رَ َ
َو�أَ� ْ��س� َل� َب� ْت� َ�ك �أَ َّي��ا ُم� َ�ك َف� ْ
ير َ
اث ا ْل ِع ْل ِم َو�آ َث��ا َر ِع ْل ِم ال ُّن ُب َّو ِة ِع ْن َد َع ِل ٍّي
َو ِم� َ
َو�إِنيِّ َال �أَ ْت ُر ُك الأَ ْر َ�ض �إِ َّال َو ِفي َها َعالمِ ٌ ُي ْع َر ُف ِب ِه
َط َاع ِتي َو ُي ْع َر ُف ِب ِه َو َال َي ِتي َو َي ُكونُ ُح َّج ًة لمِ َنْ ُو ِل َد
ِفي َما َيترَ َ َّب ُ�ص ال َّن ِب َّي ِ�إلىَ ُخ ُر ِوج ال َّن ِب ِّي ال َآخ ِر،
اال�س ِم الأَ ْكبرَ ِ َوهُ َو ِم َري ُ
اث ا ْل ِع ْل ِم
َف�أَ ْو َ�صى ِ�إ َل ْي ِه ِب ْ
اب ُي ْفت َُح
َو�آ َثا ُر ِع ْل ِم ال ُّن ُب َّو ِة َو�أَ ْو َ�صى �إِ َل ْي ِه ِب�أَ ْل ِف َب ٍ
اب َو ُك� ِّ�ل َك ِل َم ٍة �أَ ْل� ُ�ف َك ِل َم ٍة...
اب �أَ ْل� ُ�ف َب ٍ
ِل ُك ِّل َب ٍ
َو َق َالَ :يا َع ِل ُّي َال تَخْ ُر ْج َث َال َث َة �أَ َّي ٍام َحتَّى ُت�ؤَ ِّل َف
هلل َك ْي َال َي ِز َيد ِفي ِه َّ
ال�ش ْي َطانُ َ�ش ْيئ ًا َو َال
َاب ا ِ
ِكت َ
َي ْن ُق َ�ص ِم ْن ُه َ�ش ْيئ ًا َف ِ�إ َّن َك فيِ ِ�ضدِّ ُ�س َّن ِة َو ِ�ص ِّي
ُ�س َل ْي َمانَ َ ف َل ْم َي َ�ض ْع َع ِل ٌّي ِر َدا َء ُه َع َلى َظ ْه ِر ِه

َحتَّى َج َم َع ا ْل� ُق� ْر�آنَ َف َل ْم َي� ِ�ز ْد ِفي ِه َّ
ال�ش ْي َطانُ
َ�ش ْيئ ًا َولمَ ْ َي ْن ُق ْ�ص ِم ْن ُه َ�ش ْيئ ًا»(.)13
قد تبني يف ما م�ضى ان االمام علي
واهل بيته هم القربى يف كتب ال�شيعة
وال�سنة وهنا يطرح ت�سا�ؤل ما الدليل القاطع
عند الفريقني بوجوب طاعتهم ومودتهم .
�سنجيب عنه يف العدد القادم ان �شاء اهلل
الهوام�ش ......
 -1غاية املرام لل�سيد ها�شم البحراين:
ج� ،3ص .234تف�سري القمي:ج� ،2ص.276
 -2بحار الأنوار للمجل�سي :ج� ،23ص.238
تف�سري فرات الكويف� :ص.198
 -3التف�سري ال�صايف للفي�ض الكا�شاين:
ج� ،4ص .375تف�سري فرات الكويف� :ص.389
 -4تف�سري فرات الكويف� :ص.392
 -5تف�سري القمي� :ص .601تف�سري فرات
الكويف� :ص.395
 -6ب�صائر ال��درج��ات ���ص .541م�سائل
ع �ل��ي ب��ن ج �ع �ف��ر���:ص .328ت�ف���س�ير ف��رات
الكويف�:ص.397
 -7بحار الأن��وار :ج��� ،23ص .247تف�سري
فرات الكويف� :ص.398
 -8الكايف ال�شريف للكليني :ج� ،1ص،413
ح.7
 -9الكايف ال�شريف :ج� ،8ص ،93ح.573
 -10الهداية الكربى� :ص.144
 -11تف�سري ف ��رات ال �ك��ويف�� � :ص.389
تف�سري كنز الدقائق وبحر الغرائب :ج،11
�ص.509
 -12تف�سري فرات الكويف� :ص.390
 -13تف�سري ف ��رات ال �ك��ويف�� � :ص.398
تف�سري كنز الدقائق وبحر الغرائب :ج،11
�ص.515

7 Number |41| November 2019

�شبهات وردود

�أبو تراب لقب من
احب االلقاب

ال�شيخ حممود عبد الر�ضا ال�صايف احللقة االوىل
من االل�ق��اب التي ك ّناه ر�سول اهلل القيامة ور�أى الكافر م��ا �أع��د اهلل تبارك
لعلي بن �أبي طالب� أبا تراب)1( .
وتعاىل ل�شيعة علي من الثواب والزلفى
ّ
يل( ,)2والكرامة ,قال :يا ليتني كنت تراب ّي ًا � ,أي يا
وكان يقول  :هي � َأح َب كنيتي �إ ّ
النبي لعلي :اح��ب ليتني من �شيعة علي ,وذلك قول اهلل عز
وك ��ان ي �ق��ول
ّ
�أ�سمائك �أبو تراب� ،أنت �أبو تراب)3(.
وجل  ( :ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا).
()7
وك �ن��اه النبي يف غ ��زوة ال� َع���ش�يرة
املجل�سي رحمه اهلل :ميكن �أن
الواقعة يف جمادي الأوىل �أو الثانية �أو فيهما قال العالمة
ّ
من ال�سنة الثانية للهجرة حني وجد ر�سول يكون ذكر الآية لبيان وجه �آخر لت�سميته
اهلل ع�ل� َّ�ي ب��ن �أب��ي طالب وع� ّم��ار ب ��أب��ي ت ��راب  ،لأنّ �شيعته ل�ك�ثرة تذل ّلهم
نائ َمني يف َد ْق �ع��اء م��ن ال�ت�راب ،ف�أيقظهما وانقيادهم لأوامره ُ�س ُّموا تراب ًا ،كما يف الآية
وح ّرك عل ّي ًا ،فقالُ :قم يا �أبا تراب)4(.
الكرمية ،ولكونه� صاحبهم وقائدهم
ومالك �أمورهم ُ�س ّمي �أبا تراب)8( .
علي بن �أبي
و�أ ّول من ُك ّني ب�أبي ت��راب ّ
طالب ،ك ّناه ر�سول اهلل حني وجده وق� ��ال ع �م��اد ال� � ّدي ��ن احل �� �س��ن ب��ن ع�ل� ّ�ي
علي ب�أبي تراب:
ّ
الطربي :وجه ت�سمية ّ
راقد ًا وعلى جنبه الترّ اب ،فقال له مالطف ًا:
ال�صادق عن ت�سميته ب�أبي تراب،
علي �سئل ّ
« ُقم يا �أبا تراب» وما كان ا�سم � ّ
أحب �إىل ّ
ّ
بن �أبي طالب منه)5(.
قال :لأنّ الرتاب يقوم مقام املاء يف الطهارة،
وقال ابن ع�ساكر ب�إ�سناده عن �سماك بن ف�إذا انق�ضى حم ّمد ،ف�إنّ عل ّي ًا قام
حرب ،قال :قلت جلابر بن عبد اهلل� :إنّ ه�ؤالء مقامه كما يقوم الرتاب مقام املاء.
علي ،قال :وما وق��ال �أي�ض ًا� :سبب ت�سميته به �أ ّن��ه غاب
القوم َي ُ
دعونني �إىل �شتم ّ
ً
بي وجميع
يت �أنْ ت�شتمه به؟! قال� :أك ّنيه ب�أبي تراب! علي ي��وم�ا ،فطلبه ال ّن ّ
َع َ�س َ
ً
ال�صحراء �ساجدا هلل
أحب �إليه من �أ�صحابه فوجدوه يف ّ
قال :فو ا ِ
لعلي كنية � ّ
هلل ما كانت ّ
ً
بي�آخى بني ال ّنا�س ومل تعاىل نائما على ال�ّت�رّ اب يف �سجدته ،فل ّما
�أبي تراب� ،إن ال ّن ّ
بي انتبه وقام ووجهه كان
ي� ِؤاخ بينه وبني �أحد ،فخرج مغ�ضب ًا حتّى �أتى و�صل �إليه ال ّن ّ
متلطخ ًا بالترّ اب)9( .
ّ
كثيب ًا من رمل فنام عليه ،ف�أتاه ال ّن ّبي
ً
فقال :قم يا �أبا تراب� ،أغ�ضبت �أن �آخيت بني وقال �أي�ضا ب�إ�سناده  ,قال ر�سول اهلل:
يا علي� ،أن��ا ماء و�أن��ت ت��راب ،لأنيّ ما دمتُ
النا�س ومل �أ�ؤاخ بينك وبني �أحد؟
ً
قال :نعم .قال ر�سول اهلل�أنت �أخي حيا يف دار ال ّدنيا ي�س�أل النا�س مني ،ف�إذا
و�أنا �أخوك ()6
�أُخرجت من هذه ال ّدنيا ي�س�أل منك النا�س.
ع��ن �سليمان ب��ن م�ه��ران ع��ن عباية بن �أ ّال ترى ال يجوز التي ّمم �إن وجد املاء ،ف�إذا
ربعي ،قال :قلت لعبد اهلل بن عبا�س ،لمِ ك ّنى مل يوجد وجب التي ّمم ،ف�س ّمي �أمري امل�ؤمنني
علي� أبا تراب بهذه اللهجة)10( .
ّ
ر�سول اهلل عليا� أبا تراب ؟
وحجة اهلل على عن �سهل بن �سعد قال �إ ّنه جاء رجل يوماً
قال :لأنه �صاحب الأر�ض ّ
�أهلها بعده ،وبه بقا�ؤها واليه �سكونها ،ولقد فقال له� :إنّ فالن ًا �أم�ير املدينة يذكر عل ّي ًا
�سمعت ر�سول اهلل يقول� :إذا كان يوم عند املنرب ،قال :فيقول �أبو تراب ،ف�ضحك
8
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هلل ما �س ّماه به �إ ّال ر�سول
�سهل ث� ّ�م ق��ال :وا ِ
أحب �إليه
اهلل ،وا ِ
هلل ما كان من ا�سم � ّ
منه)11( .
وه� ��ذه ن �ظ��رة ��س��ري�ع��ة ح ��ول ب �ي��ان ه��ذا
املفهوم ,وهناك ق��ول اخ��ر ح��ول �سبب هذه
الت�سمية نذكرها يف العدد القادم ان�شاء اهلل
تعاىل  ,واحلمد هلل رب العاملني .
الهوام�ش
 -1ت ��ذك ��رة اخل� ��وا�� ��ص ،5 :امل �ن��اق��ب
للخوارزمي 38؛ املناقب البن املغاز ّ
يل.8 :
� -2أن�ساب الأ�شراف.89/2 :
 -3ترجمة الإمام علي البن ع�ساكر:
.33/1
 -4خ�صائ�ص الن�سائي  211رقم .153
للبيهقي.12/3 :
 -5دالئل الن ّبوة
ّ
 - 6خمت�صر تاريخ دم�شق،302/17 :
ال ّريا�ض الن�ضرة� ،168/2 :صحيح م�سلم:
ال�صحابة ،ترجمة
 ،27/5كتاب ف�ضائل ّ
علي بن �أبي طالب البن ع�ساكر:
الإمام ّ
 ،22رقم.31
 -7معاين الأخبار ،120 :علل ال�شرائع:
 ،156/1ت�أويل الآيات الظاهرة ،736 :غاية
املرام.59/1 :
 -8بحار الأنوار.51/35 :
� -9أ�سرار الإمامة،59 :
 -10مناقب ّ
الطاهرين.349/1 :
 -11مناقب �آل طالب،324 ،133/3 :
مطالب ال�س�ؤول  ،66جمموعة نفي�سة ،177
«�أل�ق��اب الر�سول وع�ترت��ه»� ،صحيح م�سلم:
ال�صحابة،
 27/5رق��م  ،38كتاب ف�ضائل ّ
�اري 1358/3 :رق��م ،3500
�صحيح ال �ب �خ� ّ
الطربي:
 170 -169/1رق��م  ،430تاريخ
ّ
.409/2

درو�س يف اخلطابة

االمور التي تتعب �صوت
اخلطيب وكيفيية جتنبها
ال�شيخ ر�ضا الطويرجاوي

نكمل يف هذا العدد بقية االمور
التي تتعب �صوت اخلطيب وكيف
ُنعالج احلنجرة:
�ساد�سا  :االندفاع غري امل�سيطر عليه:
يف بع�ض االحيان يندمج اخلطيب على
املنرب يف حالة معينة اثارت حفيظته او
انتابته حالة من الع�صبية لأنه قد انتقد
حالة �سيئة يف املجتمع قد تف�شت واخذت
اثرها يف النا�س وهذه احلالة من الع�صبية
اثناء االلقاء وهو على املنرب �سيتعر�ض
ج�سده اىل االن�شداد الع�ضلي واع�صابه
اىل التلف واوتاره ال�صوتية اىل االجهاد
والعمل وفق تلك احلالة من االن�شداد
وال�صياح الذي قد ي�ستمر الكرث من 10
دقائق وبهذا فقد تلك احليوية يف احلنجرة
التي يجب ان تدوم عنده ملدة طويلة جدا,
لذلك يجب ان يكون هذا االندفاع م�سيطر ًا
عليه وبدون ت�شنج ع�صبي او ع�ضلي حتى ال
يتعب اخلطيب ابدا وال يتعر�ض اىل النقد
من قبل اجلماهري  ,خال�صة الكالم ان
يكون اخلطيب على املنرب يف حالة طبيعية
جدا ولي�س معنى ذلك ان يكون جامدا وال
يغ�ضب يف احلاالت التي ت�ستدعي الغ�ضب
وامنا يجعل ذلك م�سيطر ًا عليه .
�سابعا :على اخلطيب بعد ان ينتهي
من املجل�س ان يغادره اىل مكان ا�سرتاحته
مبا�شرة ويتحا�شى الكالم والنقا�ش مع
االخرين ابدا وذلك الن احلنجرة �ساعتها
متعبة جدا وقد تعر�ضت الجهاد ق�سري
وحتتاج اىل راحة وهدوء واف�ضل راحة
للحنجرة االنقطاع عن الكالم وخلود

اخلطيب اىل النوم ملدة كافية وعليه ان
يتجنب الكالم الكثري مع االخرين يف اي
وقت من اوقات التبليغ اال على املنرب
كيف نعالج احلنجرة:
يف حالة ان اخلطيب التزم بكل تلك
الو�صايا املذكورة �سابقا ولكن مع ذلك
التهبت احلنجرة وتعب �صوته فعليه اذن
ان يراجع الطبيب املخت�ص مع مراعاة
ان ي�أخذ اخلطيب يوميا ملعقة طعام قبل
الفطور من الع�سل اخلال�ص وقبل املجل�س
اي�ضا فانه اف�ضل دواء للحنجرة ويحافظ
على قوتها.
البحث املالئم للزمان واملكان:
قلنا �سابقا انه كلما تعددت و�سائل االقناع
عند اخلطيب كثرُ الطلب عليه بحيث انه ال
مير يوم من االيام اال وهو لدية على االقل
جمل�س واحد يف اليوم وقد ف�صلنا و�شرحنا
الو�سيلة االوىل للأقناع وهي امتالك
اخلطيب لل�صوت اجلهوري وكيفيية حتا�شي
اخلطيب من ان يتعب ذلك ال�صوت  ,اما
االن ن�أتي لبيان ماهية الو�سيلة الثانية من
تلك الو�سائل و�شرح تفا�صيلها وهي (البحث
املالئم للزمان واملكان) .
املو�ضوع الذي يطرحه اخلطيب على
املنرب يعرب عن هوية وعقائد و�شخ�صية
ذلك اخلطيب واجتاهه واىل اي جهة ينتمي
وطبعا يف هذه احلالة على اخلطيب ان
يكون دقيقا جدا يف اختيار املوا�ضيع التي
�سيطرحها على املنرب وحذرا بنف�س الوقت
لئال يقع يف م�شاكل هو واملنطقة التي قر�أ
فيها يف غنى عنها وكذلك عليه ان ال ي�شري

احللقة اخلام�سة
اىل الفقيه الذي يقلده مع جل احرتامنا
ملراجعنا  ,الن ذلك �سي�ؤدي اىل خ�سارة
ن�صف اجلمهور وعدم اال�ستماع اليه من
قبل الكثريين و�سيكون كالمه �سوقيا وينظر
اليه بانه خطيب متحزب او م�سي�س .
هذا من جهة ومن اجلهة االخرى على
اخلطيب ان يدخل دورة تعليمية يف كيفية
اعداد البحوث وتبويبها وان يكون ملما بعلم
التف�سري وكتب التف�سري ونفو�س املف�سرين
وان يكون ملما اي�ضا بعلوم القران والقواعد
القر�آنية وقواعد النحو وال�صرف والبالغة
والبيان وعلم الرجال ورجال االدب والتاريخ
والعقائد اىل ما �شاء اهلل من العلوم التي
يجب ان يكون اخلطيب ملما بها حتى
ي�ستطيع ان يكتب بحثا او حما�ضرة ت�صلح
ان تكون مادة خطابية مالئمة لكل االذواق
وت�صلح ان تطرح يف كل االوقات وفيها فائدة
للمجتمع امل�سلم بحيث ان هذه املحا�ضرة
تكون حمطة ايقاظ للمتلقي من الغفلة
التي يعي�شها نتيجة الت�صاقه باحلياة الدنيا
وخو�ضه غمار احلياة وارتكابه للموبقات
واملعا�صي اثناء التعامالت اليومية على
ال�صعيد ال�شخ�صي او العائلي ,فت�أتي تلك
املحا�ضرة ك�صعق ٍة عقائدية تنبهه من
نومة الغافلني وتعطيه الدفعات االلهية
والعقائدية لت�صحح م�سريته االخالقية
والعبادية وجعله ان�سانا �سويا ومواطنا
�صاحلا وبالتايل يعود النفع واال�صالح على
املجتمع نف�سه  ,وهذا ما يريده اهلل ور�سوله
والقر�آن واهل البيت. 
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 8ربيع الأول �شهادة الإمام احل�سن الع�سكري
ال�شيخ عبد ال�صاحب الدك�سن

���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ك ي��ا ر���س��ول اهلل �,صلى
اهلل عليك يا �أب��ا عبداهلل وعلى اه��ل بيتك
الطيبني الطاهرين وان�صارك ،ياليتنا كنا
معكم فنفوز فوزا عظيماً
ـــــدبي يـــا دا ُر
يا دا َر غربتنـــا �أن ْ
فللقلب من لفح ال�شجون �أوا ُر
غالوا �إمـام ًا يف ربيــــع �شبــابــــه
علــم الهـــداية لل�صريخ جوا ُر
ــــلم �أمــــــ ًة الذت بــــــه
وهــــو املع ُ
ُمذ �أن�شبت يف نحرها االظفا ُر
َف َغ َدت بالد امل�سلمــني ت�شــرذم ًا
وحتكمت بربوعهـــا االخطـــ ُار
خطب ب�سامــراء �أفجــــع اهلــها
ف�أولــــو النبـــاهة �أدمــــع تنها ُر
رزي االمام الع�سكــري مهجــر ًا
بجناي ٍة ُف�ضحــت بهـا اال�سرا ُر
�أو مثل �سبط حممد يرد الردى
غي ًال �سمومـــ ًا فاحل�شـى اكوا ُر
ذكرى �شهادتك االليمة �سيـدي
جمد �سمــوت بــــه ف�أنت �شعا ُر
عليل الع�سكري يالتن�شد �أعليــه
طـــاح بعلـــته وزاد املـــر�ض بيه
جابوله الطبيب وب�س و�صل ليه
طلـع مي�ؤو�س منه مغورج العني
ب�س �شافه الطبيب �شلون م�صفر
�أخذ بيده وكعد عنده �أيتح�سر
طلع مي�ؤو�س �صـــــــاح ُ
اهلل اكبــــر
هــذي طيحـــته طيحــة امليتني
10
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وال �سطحت �أر�ض وال رفعت �سما
ترادى باملر�ض حالــــه وتال�شـــــه
وال طلعت �شم�س وال �أ�شرق البدر
ظل احل�سن واكع على فرا�شه
و�أ�سما�ؤهم مكتوبة فوق عر�شه
واهلل ما بكت عنده ح�شــــــا�شــه
ومكنونة من قبل �أن يخلق الذر
�ضعـــفت ونتـــــه والكلب ن�صني
بعد ما ودع ابنه بكلـــب جمــروح
ت�شاهـــد ويل كلبي وطلعت الروح روى ال�صدوق ق���ال �أن �أب���ا حممد
احل�سن بن علي كتب يف ليلة اجلمعة ثامن
ثار �أ�صياح اهل بيته وعال النوح
رحت و�أحنه بعد عينك حمزنني ربيع االول �سنة  260هجرية كتباً كثرية
بيده ال�شريفة اىل �أهل املدينة ,فلما ا�صبح
يوم اجلمعة دعا مباء �أغلي له بامل�صطكي,
غفــــــت عينــاي والناعـــــــي وعــــــــاين
و�أجيتك ياحل�ســــن كا�صــــــــد وعـــاين ثم دعا مباء فجاءت به (�صيقل )فجئنا به
اليه ,وب�سطنا له املنديل يف حجره ,و�أخ��ذ
�أعاين من جمر فكــــــــــدك وعـــــانــــي
القهـــر والـنوح والهـم والأذيه من (�صقيل ) املاء فغ�سل به وجهه وذراعيه
مرة مرة ,وم�سح على ر�أ�سه وقدمية م�سحا
و�صلى �صالة ال�صبح على فرا�شه ,ثم ملا فرغ
ابن مـــن نزلــــــــــت مبعنـــــاه عمــه
�شهيد و�صبح عام احلزن عمه من �صالته �أخذ قدح (امل�صطكي ) لي�شرب
ف�أقبل يرتعد والقدح ي�ضرب ثناياه ,ف�أخذ
احل�سن م�سموم مثل احل�سن عمه
وللخالـــــق نطـــــه روحـــه هديه (���ص��ق��ي��ل) ال���ق���دح م���ن ي���د االم�����ام احل�سن
الع�سكري ف��ق��د ع����رق م��ن��ه اجل��ب�ين
االمام احل�سن الع�سكري ابو حممد ومدد قدمية وا�سبل يديه واغم�ض عينيه
ب��ن االم���ام علي ال��ه��ادي ب��ن االم���ام حممد وف��ا���ض��ت روح����ه ال���ط���اه���رة و���ض��ج ال��ن��ا���س
اجلواد , و�أمه ا�سمها �سو�سن  ،وقيل بالبكاء والنحيب :
ا�سمها ُح��دي��ث  ,ول���د  8رب��ي��ع ال��ث��اين �سنة فلهفي عليه ما ق�ضى حتف انفه
كريــم ٌلهـم اال ب�سم ٍ و�صارم
232هجرية ,وت��ويف  260هجرية ,وول��د له
ولده الوحيد ابنه االمام احلجة املنتظر� أيادوهـــــــم قتـــــ ًال و�سمــــ ًا ومثل ًة
ك�أن ر�سول اهلل لي�س لهم �أب
هم النور نور اهلل جل جالله
هم التني والزيتون وال�شفع والوتر ك�أن ر�سول اهلل من حكم �شــرع ِه
على �آله �أن يقتلوا �أو ي�صلبوا
فلوال هم مل يخلق اهلل �آدما
وال كان زيد يف الوجود وال عمرو

�شذرات منربية
ب���ع���د �أن ا����س���ت�������ش���ه���د االم���������ام احل�����س��ن
الع�سكري غ�����س��ل��ت��ه ال�����ش��ي��ع��ة وك��ف��ن��وه
و���ص��ل��ى ع��ل��ي��ه ول�����ده احل���ج���ة املنتظر
وح���ف���روا ل��ه ق�ب�را و�أه���ال���وا عليه ال�ت�راب,
ولكن حر قلبي ل�سيد ال�شهداء ال��ذي بقي
بال غ�سل وال كفن وبقي ثالثة ايام بال دفن
عادة امليت يح�ضروله هله
وعلى رد ال�صوت كلها مهروله
هذا جايب ماي هـــــذا يغ�سلــــة
هذا جايب جفن هذا يف�صله
هذا يحفر كرب هــــذا ينـــــزلــــه
هـــاي عادة املاجرت يف كربله
وين عنه ح�سني ما ح�ضرو هله

وك�أين بال�سيدة زينب ملا اركبوها
على الناقة التفتت اىل ج�سد احل�سني
ونادت :
تبعتك على ريحة اخلــــوهة
لتكـــــــول ماعندج �أمروه
ولتكـــول �ضيعتي اخلـــــوه
�أنه ما�شيــــــه يح�سني كوه
�شوف ال�شمر بيه �أ�ش�سوه
�سوطه على متوين �أيتلوه

بعد كل هذا العناء واالالم رجعت زينب
 مع العيال واالطفال :
من طب �ضعنــهم للمــدينة
حممـــــد لفــــــاهم تهل عينه
ويكول �أخوي ح�سني وينــــه
�أو وين الويل حامي ال�ضعينه
ومن �سمعته �أخته احلزينه
كالتلـــــه ب�س ن�ســـــوان �أجينه
وحلجي يخوية ال�صار بينه
ن�ســــــوان و�أبلـــــــــوةه �أبتليــــــنه
عــــــدوان كلهـــا �ألتبـــــارينه
مكتــــــــوب من ربنه علينــــــه
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خطب اجلمعة

خطب اجلمعة بعيون العامل
كرار املو�سوي

ارتفاع قتلى مظاهرات العراق وال�سي�ستاين يدعو لإ�صالحات "حقيقية"
يف م��دي �ن��ة ك��رب�ل�اء ج �ن��وب��ي ال� �ع ��راق� ،إن
امل�صدر :قناة اجلزيرة الف�ضائية
اال��ض�ط��راب��ات "خ ّلفت ع�شرات ال�ضحايا
دعا املرجع الديني علي ال�سي�ستاين اليوم و�أع� ��دادا ك�ب�يرة م��ن اجل��رح��ى وامل�صابني
يف خطبة اجلمعة الرئا�سات العراقية الثالث وال �ك �ث�ير م��ن الأ�� �ض ��رار ع�ل��ى امل��ؤ��س���س��ات
�إىل �إج��راء ما و�صفه بـ"�إ�صالح حقيقي" ،احلكومية وغريها ،يف م�شاهد م�ؤملة وم�ؤ�سفة
جدا".
وح ّمل الربملان امل�س�ؤولية عن ت�أخره.
و�أ�� �ض���اف ال���س�ي���س�ت��اين �أن احل �ك��وم��ة
والأط ��راف ال�سيا�سية مل ت�ستجب ملطالب
ال�شعب ومل حتقق �شيئا على الأر�ض.
كما دعا الأح��زاب ال�سيا�سية �إىل تغيري
طريقة تعاملها مع امل�شكالت التي ي�شهدها
العراق.
وو�صف ال�سي�ستاين �سقوط قتلى خالل
االحتجاجات الأخ�يرة التي �شهدها العراق
ب ��الأم ��ر امل� �ح ��زن ،حم� ��ذرا مم ��ا و��ص�ف�ه��ا
بالتداعيات اخلطرية ال�ستخدام العنف �ضد
املحتجني.
وقال ال�سي�ستاين يف خطبة اجلمعة التي
�أل�ق��اه��ا نيابة عنه ممثله �أح �م��د ال�صايف
12
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و�أ�ضاف �أن احلكومة والقوى ال�سيا�سية مل
ت�ستجب ملطالب ال�شعب يف مكافحة الف�ساد
�أو حتقق �أي �شيء على �أر�ض الواقع.
وق � ��ال "جمل�س ال� �ن ��واب مب� ��ا ل ��ه من
� �ص�لاح �ي��ات ت���ش��ري�ع�ي��ة ورق��اب �ي��ة يتحمل
امل�س�ؤولية الأكرب يف هذا املجال".

خطب اجلمعة

ال�سي�ستاين يدين "هجمات" الأمن العراقي على املحتجني وال�صحفيني
م �ق �ت��ل ال��ع�����ش��رات م��ن
امل �ح �ت �ج�ين يف ال��ب�ل�اد،
داع��ي��ا ال �� �س �ل �ط��ات �إىل
حت��دي��د عنا�صر الأم��ن
"غري املن�ضبطة".
وق� � � � � � � � � ��ال مم � �ث� ��ل
لل�سي�ستاين خالل خطبة
اجلمعة يف مدينة كربالء
�إن "املرجعية الدينية
ت�ط��ال��ب ب �ق��وة احلكومة
امل�صدر :قناة رو�سيا اليوم الف�ضائية
واجل�� �ه� ��از ال �ق �� �ض��ائ��ي
ح ّمل املرجع ال�شيعي الأعلى يف العراق ب���إج��راء حتقيق يت�سم ب��امل���ص��داق�ي��ة ،ثم
علي ال�سي�ستاين احلكومة العراقية م�س�ؤولية

الك�شف �أم ��ام ال ��ر�أي ال�ع��ام ع��ن العنا�صر
التي �أم��رت �أو با�شرت ب��إط�لاق النار على
املتظاهرين".
و�شدد على "عدم ال�تردد يف مالحقتهم
(العنا�صر غ�ير املن�ضبطة) ،واعتقالهم
وت �ق��دمي �ه��م �إىل ال� �ع ��دال ��ة م �ه �م��ا ك��ان��ت
انتماءاتهم".
وت� ��أت ��ي ت �� �ص��ري �ح��ات امل ��رج ��ع الأع��ل��ى
على خلفية احتجاجات يف ب�غ��داد وبع�ض
حمافظات اجلنوب �ضد الف�ساد والبطالة،
لقي خاللها � 110أ�شخا�ص بينهم  9من قوات
الأمن حتفهم ،و�أ�صيب �أكرث من � 6آالف.

ال�سي�ستاين مدافع ًا عن حمتجي العراق :نرف�ض االعتداء عليهم
امل�صدر :قناة العربية الف�ضائية
ح��ذر �آي��ة اهلل علي ال�سي�ستاين ،املرجع
الديني الأعلى لل�شيعة يف العراق ،اجلمعة،
من التداعيات اخلطرية ال�ستعمال العنف،
يف �إ�شارة �إىل اال�شتباكات التي ح�صلت يف
بع�ض املناطق العراقية ،بني املتظاهرين
وق��وات الأم��ن التي �أطلقت الر�صا�ص احلي
والغاز امل�سيل للدموع.
و�أدان االع� �ت ��داءات ع�ل��ى املتظاهرين
ال�سلميني وال�ق��وات الأمنية ،كما ح��ذر من
ال�ت��داع�ي��ات اخل�ط�يرة ف��ى ح��ال ا�ستخدام
العنف �ضد املحتجني .على احلكومة تغيري
نهجها
كما �أك ��دت املرجعية الدينية ال�شيعية
العليا م��ن مدينة ك��رب�لاء دعمها ملطالب
املتظاهرين ،داعية احلكومة العراقية �إىل
"تدارك الأمور قبل فوات الأوان".
ويف خطبة اجلمعة ،قال �أحمد ال�صايف،
ممثل ال�سي�ستاين� ،إن "هناك اع�ت��داءات

مرفو�ضة ومدانة على املتظاهرين ال�سلميني
وعلى ال�ق��وات الأمنية" ،م��ؤك��د ًا �أن��ه "على
احل�ك��وم��ة �أن تغري نهجها يف التعامل مع
م�شاكل البلد" و"تدارك الأم��ور قبل فوات
الأوان".
و�أ� �ض��اف �أن "على احل�ك��وم��ة النهو�ض
ب��واج �ب��ات �ه��ا ،و�أن ت �ق��وم مب ��ا يف و�سعها

لتح�سني اخل��دم��ات العامة وت��وف�ير فر�ص
العمل للعاطلني ع��ن العمل واالب�ت�ع��اد عن
املح�سوبيات يف الوظائف العامة وا�ستكمال
ملفات املتهمني بالتالعب بالأموال العامة
و�سوقهم �إىل العدالة".
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درر املع�صومني

روي عن الإمام الباقر� أنه قال :
((من �أ�صغى �إىل ناطق فقد عبده ؛ ف�إن كان الناطق ي�ؤدي عن
اهلل عز وجل فقد عبد اهلل  ،و�إن كان الناطق ي�ؤدي عن ال�شيطان
فقد عبد ال�شيطان )))1(.

ال�شيخ فاروق اجلبوري

ت�ن��ام��ى يف ال���س�ن��وات الأخ�ي��رة وب�شكل
ملفت للأنظار ن��زو ُع ال�شباب امل�سلم نحو
برامج التنمية الب�شرية  ،وخ�صو�ص ًا لدى
�أبنائنا من طلبة اجلامعات واملعاهد  ،وهو
�أمر يبدو للوهلة الأوىل وب�شكل مبدئي من
ب�شائر الت�سلح بالثقافة والوعي واملعرفة ،
ومدعاة للتفا�ؤل  ،وي�ضع املخت�صني ب�ش�ؤون
ال�شباب �أم��ام م�س�ؤولية الت�صدي و�إث��راء
املكتبة الإ�سالمية مبتطلبات امل�س�ألة � ،سيما
و�أن املو�ضوع حديث عهد يف ال�ساحة � ،إذ
مل يتجاوز عمره ــــ ب�شكله الر�سمي ــــ الثالثة
عقود كم�شروع ترعاه منظمة عاملية كبرية
وم�ؤثرة مثل منظمة الأمم املتحدة 0
14
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ولقد مت فع ًال ت�صدى العديد من املفكرين
امل�سلمني وذوي االخت�صا�ص بل والعلماء ،
وراح��ت املكتبات العربية والإ�سالمية تعج
مب�ؤلفاتهم من كتب التنمية الب�شرية لتقدمي
طرح �إ�سالمي وا�ضح  ،وت�ؤ�صل ال�ستقاللية
ا�سالمية  ،و ُت ِعد برامج تن�سجم مع احلاجة
الفعلية للمجتمع الإ�سالمي � ،سواء يف الكفاية
من حيث الكم �أو الكيف � ،أم يف النتائج من
حيث الت�أثري واالنت�شار املرجوين لها0
�إال �أن امل�ؤ�سف يف املو�ضوع وقوع ال�شباب
امل�سلم فري�سة لل�صياد ال�ق��ادم م��ن خلف
الأ��س��وار  ،فقد �سقط املاليني منهم يف فخ
الغزو الثقايف الغربي  ،و�أ�سلم عنقه وانقاد

لأطروحات الغزاة واثق ًا كل الثقة بل م�ؤمن ًا
بكل ما قالوا وكتبوا  ،من دون متحي�ص �أو
تدبر 0
وم��ن امل ��ؤك��د �أن هنالك ع��وام��ل عديدة
جعلت ال�شباب امل�سلم يفقد الثقة برباجمه
الإ�سالمية  ،وي�ؤمن ب�شكل مطلق ب�أن النجاح
والإجن��اح كله �إمنا يكمن يف الأخذ مبا لدى
الغربيني من اطروحات ور�ؤى .
ولعل من �أبرز تلك العوامل :
�أو ًال  :حجم ال �ف��راغ ال�ف�ك��ري الهائل
ال ��ذي ي �ع��اين م�ن��ه �أغ �ل��ب ال���ش�ب��اب نتيجة
ل�سطحية ثقافتهم وق ّلة اطالعهم على الفكر
الإ�سالمي0

درر املع�صومني
ثاني ًا  :توهم ال�شباب �أن الطابع العام
للنظريات واالط ��روح ��ات الإ� �س�لام �ي��ة هو
امتيازها بعدم املعا�صرة واحلداثة  ،و�أنها
قدمية م�ستهلكة ال تلبي متطلبات الع�صر وال
حاجة الإن�سان 0
ثالث ًا  :الت�أثري ال�سحري للم�صطلحات
احلديثة التي ي�ستخدمها الكتاب الغربيون
وجاذبيتها لل�شباب 0
رابعا  :خلو املناهج التعليمية والرتبوية
يف امل��دار���س الأك��ادمي �ي��ة م��ن �أي معاجلة
نظرية �أو عملية حقيقية ملو�ضوع التنمية من
وجهة نظر الإ�سالم  ،ومبا يتنا�سب مع حجم
التحديات املعا�صرة 0
خام�س ًا  :توايل احلكومات اجلائرة �أو
الفا�سدة على ال�شعوب الإ�سالمية حتى امتد
بع�ضها لقرون متطاولة  ،مما جعل ال�شباب
يعي�ش حالة من االحباط والي�أ�س ويبحث عن
نف�سه ولو يف م�ستنقعات الغرب ال�ضحلة 0
�ساد�س ًا  :غ�ي��اب دور الأ� �س��رة وب�شكل
ملحوظ يف �إع ��داد �أبنائها �إع� ��داد ًا قومي ًا
يرتكز على تعاليم ال�شريعة الإ�سالمية ،
ويتخذ منها مرجع ًا يف ر�سم معامل وحدود
حركة الإن�سان امل�سلم 0
�سابع ًا  :ال �ت ��أث�يرات ال�سلبية م��واق��ع
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي واالع �ل��ام امل��وج��ه
والهدام  ،والرتويج املزيف للثقافة الغربية
يف الأو� �س��اط الإ��س�لام�ي��ة  ،والت�أ�صيل لها
وتقدميها بوجه �آخر ي�أخذ مبجامع القلوب
ال�ضعيفة 0
ويف خ�ضم ذل��ك يتحتم ع�ل��ى ال�شباب
العودة �إىل ال��ذات ومراجعة النف�س  ،ف�إن
م�شروع ًا كهذا يحتاج من القائمني عليه �أن
يكونوا ملمني مبجموعة من العلوم ويف �آن
واح��د  ،كعلم النف�س وعلم الأخ�ل�اق وعلم
ال�لاه��وت والعقيدة وع�ل��م االج�ت�م��اع وعلم
االقت�صاد وغريها  ،وبالتايل فادعاء كاتب
ما �إمكانية الأخذ بيد الب�شرية نحو النجاح

والإجن� ��اح وال��رق��ي بها يف م ��دارج الكمال
الفردي واجلماعي ومنحها مفاتيح ال�سعادة
من وحي فكره القا�صر املحدود له و �ضرب
من اخليال بال �أدنى �شك  ،ولو �أمكن ذلك
لكاتب غربي واح��د لكان �شعبه و�أمته �أوىل
و�أح��ق به منا نحن امل�سلمون  ،على �أن جل
ما يف ال�ساحة الفكرية الغربية من م�ؤلفات
وكتب التنمية الب�شرية ال يعدو عن كونه فكرة
ا�ستح�سنها هذا الكاتب � ،أو جتربة خا�ضها
ذاك ف�أراد تعميمها  ،متنا�سي ًا �أن كل �إن�سان
ميثل بنف�سه عامل ًا م�ستق ًال عن الآخرين  ،و�أن
لكل م ّنا ظروفه وتركيبته اخلا�صة به  ،و�أنه
من املحال تكرار ن�سخة �إن�سان يف �آخر غريه
و�إن ت�شابهت الظروف  ،و�أن ذلك كله يحتاج
�إىل د�ستور وم�صدر ميكن الوثوق به ومبا َي ِع ُد
به من نتائج  ،وال يوجد يف البني �سوى القر�آن
الكرمي  ،فهو امل�صدر الأوحد الذي متى �أخذ
الإن�سان بع�ضادته فقد هدي �سبيل الر�شاد 0
�إن اهلل �سبحانه وتعاىل هو الأوحد الذي
ميكنه فك �شيفرة الإن�سان والو�صول �إىل
�أعماقه والأخ��ذ بيده نحو الفالح والنجاح
والكمال وال�سعادة  ،فهو الذي خلق النف�س
و�سواها وهو �ألأعلم مبا ي�صلحها �أو يف�سدها،
وهو الذي بيده ال��رزق ينزله على من ي�شاء
من عباده  ،وهو الذي بيده مقاليد ال�سماوات
والأر�ض في�أخذ بيد هذا ويدع ذاك  ،ويرفع
هذا املانع من الو�صول �إىل الغايات وال يرفع
الآخر مل�صالح �أو مفا�سد هو وحده يعلمها 0
ومن هنا فالالزم على الإن�سان امل�سلم �أن
يلتجئ �إىل اهلل تعاىل يف طلب و�سائل النجاح
واه�ت��داء طريق الكمال والتوفيق للتعاطي
ب�إيجابية مع تعاليم ال�سماء التي �أوجدتها يف
الأر�ض على يد الأنبياء  ،ثم الأو�صياء  ،ثم
العلماء  ،وال نريد بذلك الدعوة �إىل االنغالق
التام بوجه االحتكاك الثقايف واحل�ضاري
وت�ب��ادل اخل�برات والتجارب  ،بل املطلوب
هو التزام امل�ؤمن مبا �أر�شدت �إليه ال�شريعة

ال�سمحاء من عدم التعاطي والت�سليم لأية
دعوة كانت ما مل يتدبرها ويتفح�ص موا�ضع
ح�سنها من قبحها  ،ومعرفة مدى تقاطعها مع
عقيدته � ،أو مع �أحكام دينه � ،أو مع التعاليم
النف�سية والأخالقية وال�سلوكية واالجتماعية
واملهنية  ،قال تعاىل  } :ا َّل ِذينَ َي ْ�س َتمِ ُعونَ
ا ْل َق ْو َل َف َي َّت ِب ُعونَ �أَ ْح َ�س َن ُه �أُو َل ِئ َك ا َّل ِذينَ هَ َداهُ ُم
اب{( ،)2فامل�ؤمن ال
اللهَّ ُ َو�أُو َل ِئ َك هُ ْم �أُو ُلو ْ أ
الَ ْل َب ِ
يتبع �إال �أح�سن ال�سبل  ،وما من �سبيل �أح�سن
و�أو�ضح و�أحق و�أ�صدق من القر�آن الكرمي ،
يث ِكتَا ًبا
قال تعاىل } :اللهَّ ُ َنز ََّل �أَ ْح َ�سنَ الحْ َ ِد ِ
ُمت ََ�شا ِب ًها َم� َث�انيِ َ َتق َْ�ش ِع ُّر ِم ْن ُه ُج ُلو ُد ا َّل ِذينَ
ني ُج ُلودُهُ ْم َو ُق ُلو ُب ُه ْم �إِلىَ
َيخْ َ�ش ْونَ َر َّب ُه ْم ُث َّم َت ِل ُ
ِذ ْك ِر اللهَّ ِ َذ ِل َك هُ َدى اللهَّ ِ َي ْه ِدي ِب ِه َمنْ َي َ�شا ُء
َو َمنْ ُي ْ�ض ِل ِل اللهَّ ُ َف َما َل ُه ِمنْ هَ ٍاد{(0 )3
�إن تعاليم الغرب ويف الأغلب الأعم منها
تتقاطع وب�شكل تام مع تعاليم ال�سماء  ،بل
وتهدف �إىل ن�سفها  ،وبالتايل ف�إن التعاطي
الأع�م��ى معها وم��ن دون متحي�ص �أو تدبر
وتفكر  ،يخرج الإن�سان من بوتقة امل�ؤمنني
وي�صيرّ ه عابد ًا لأ�صحابها والدعاة �إليها ،
وهذا �أحد �أبرز و�أو�ضح م�صاديق وتطبيقات
احلديث �أعاله 0
ناهيك عن �أن ا�ست�سقاء الرتبية النف�سية،
وا�ستلهام الإع��داد الروحي وحتديد مالمح
ال�شخ�صية  ،ور��س��م خ��ارط��ة طريق حلياة
امل�سلم بكل �أب�ع��اده��ا  ،وا�ستكمال برجمة
الذات والعقل على يد كافر �أو ملحد من �أبناء
الغرب ال ميكن �أن تكون له نتائج �إيجابية ،
ول��و كانت لكانت وهمية  ،ول��و تنزلنا جد ًال
وقلنا ب�إيجابيتها الفعلية فال ميكن �إنكار
حمدوديتها وانح�صارها بعامل احلياة الدنيا
دون الآخرة .
الهوام�ش:
 -1الكايف للكليني  :ج �-6ص . 436
�-2سورة الزمر �أية .18
� -3سورة الزمر �أية .23
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اخالقنا

�آداب املجل�س
ال�شيخ احمد ال�صيقل

ان �أم �ي��ر امل�ؤمنني ك� ��ان ي �ق��ول:
" ال يجل�س يف �صدر املجل�س �إال رجل فيه
ث�لاث خ�صال :يجيب �إذا �سئل وينطق �إذا
ع��ج��ز ال��ق��وم ع��ن ال���ك�ل�ام ،وي�����ش�ير ب��ال��ر�أي
ال��ذي فيه �صالح �أه��ل��ه ،فمن مل يكن فيه
�شيء منهن فجل�س فهو �أحمق ")1( .
�إنّ �صدر املجل�س ْل�صحاب العلوم و �أر ِباب
العقول يف ق ّوتي العلم و العمل لريجع �إليهم
ال�ضعفاء و يلوذ بهم الفقراء يف حت�صيل
الكمال و هذا �صريح يف �أنّ تفاوت ال ّرجال
يف املجال�س باعتبار تفاوتهم يف الف�ضل و
الكمال ال باعتبار تفاوتهم يف الن�سب و املال،
ي� ّ
�دل على ذلك قوله� أي�ضا( قيمة ُك ّل
�أمرئ ما ُيح�س ُنه) )2( .
َ ْ

(منازل ال َنا�س على قدر روايتهم ع َنا) )3( .

َ
و ِباجلملة التق ّدم على االط�لاق لر�سول
ال ثم بعده لعلي بن �أبي طالب واوالده
الطاهرين ّثم بعدهم ل�شيعتهم على تفاوت
مراتبهم يف العلم و العمل .
َف َمنْ لمَ ْ َي ُكنْ فيه �شيء منهُنَ َف َج َل َ�س َف ُه َو
�أَح َمقُ لأنه و�ضع نف�سه يف غري مو�ضعها
,وللعاقل عالمات كثرية و امل��ذك��ور هنا
ثالث ك ّلها لتكميل الغري اثنتان منها لتكميل
العلم و الآخرى لتكميل العمل �أو لتكميل العلم
و العمل جميعا .
خ�ص ٍال :
�أَنْ َي ُكونَ فيه ثَلاَ ُث َ
يجيب َاذا ُ�س َئل )
( ُ

من االح�سان مبعنى العلم ،ومراده
ان قيمة املرء تدور مدار علمه ،فمن ال علم
له فال قيمة له ،وقيمة العامل �أي�ضا مبقدار
قيمة علمه كما وكيفا.
و عن �أبي َع ْبد اهلل ال�صادق ْ :اعر ُفوا

لاْ نّ اجل��واب على نهج ال� ّ���ص��واب عقيب
ال�س�ؤال ّ
دل على كمال املجيب و �إنارة عقله و
ّ
ن�ضارة ذهنه و لذلك َق َال �أم ُري امل�ؤمنني:
" َت َك َّل ُموا ُت ْع َر ُفوا َف ��إِنَّ المْ َ�� ْر َء مخَ ْ � ُب��و ٌء حَ ْ
ت َت
ل�سانه" .وق��ال اي�ضا وق��در ك��ل ام��رىء ما
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يح�سن فتكلموا يف العلم يتبني اقداركم.
وينطق � َإذا َع َجزَ ا ْل َق ْو ُم َعن ا ْلكَلاَ م َو ُي�ش ُري
بالر�أي الذي َي ُكونُ فيه َ�صلاَ ُح �أَ ْهله َف َمنْ لمَ ْ
َي ُكنْ فيه من هذه ا ْ
خل َ�صال ال َثلاَ ث �شيء ف ُه َو
�أَ ْح َمقُ ؛ .
الن ذل��ك يتو ّقف على التميز بني احلقّ
و الباطل و احل�سن و القبيح و ال�صحيح و
ال�سقيم و اخلري و ال�ش ّر يف ا ْالقوال و ا ْالعمال
و ا ْالخالق ك ّلهاّ ،ثم اختيار �أف�ضل هذه الاْ مور
للإخوان و اال�شارة �إليه �شفقة عليهم ،و ك ّل
ذلك من �آثار الف�ضل وعالمات العقل و لذلك
قيل :من �أ�شار �إىل �أخيه ب�أمر يعلم �أنّ ال ّر�شد
فيه فقد كمل عقله وفاق ف�ضله و ظهر عدله.
َق� َ
�ال �أم�ير امل�ؤمنني� : إي��اك و�صدر
املجل�س ف�إنه جمل�س قلعة )4( .
جمل�س قلعة � ،إذا كان �صاحبه يحتاج �إىل
قيام  .هذا منزل قلعة �أي لي�س مب�ستوطن و
جمل�س قلعة �إذا كان �صاحبه يحتاج �إىل �أن
يقوم مرة بعد مرة ،و يقال �أي�ضا :هم على
قلعة �أي على رحلة.
ل�س قلعة:
ومن املجاز� :شر املجال�س مجَ ْ ُ
َاج �صاح ُبه اىل ان يقوم َملنْ هُ َو
�إذا كانَ َي ْحت ُ
�أَ َع ُّز منه مرة بعد مرة.
الهوام�ش ...
 -1م�ستدرك الو�سائل 154/9
 -2نهج البالغة787
 -3الكايف 125/1
� -4شرح نهج البالغة ابن ابي احلديد
/20رقم احلكمة 264

�شهداء على خطى احل�سني

اخلطيب ال�شهيد

ال�شيخ عبد الزهرة حامد التميمي
�إعداد/فا�ضل عليوي ح�سني

ول��د اخل�ط�ي��ب ال�شيخ الفا�ضل احل��اج
ال�شهيد ال�شيخ عبد الزهرة جنل الأديب املال
حامد بن حم�سن التميمي عام 1944م يف
ق�ضاء �شط العرب من توابع مدينة الب�صرة
 ،وفيها ن�ش�أ وترعرع .
ن�ش�أ وت��رب��ى يف �أح���ض��ان �أُ� �س��رة عريقة
�شهرية بالف�ضل والكرم واملواقف االن�سانية
واال�صالحية ،م�ؤمنة ملتزمة موالية لأهل
البيت ، فوالده هو املال حامد رحمه
اهلل املعروف برجاحة العقل واحلر�ص على
�إحياء �شعائر �آل البيت ،كان �شاعر ًا
ُح�سيني ًا ول��ه دي���وان خم �ط��وط� ،أم ��ا ج � ّده
املرحوم حم�سن التميمي فهو ف�ض ًال عن كونه
من �شعراء املنرب احل�سيني كان �شيخا لبني
متيم  ،بل كان يتزعم �أكرث من ع�شرين قبيلة
�سميت بع�شائر �آل حمي�سن ن�سب ًة اليه ويف
عام 1950م دخل املدر�سة االبتدائية ووا�صل
درا�سته حتى �إنهاء للمرحلة املتو�سطة حيث
هاجر بعدها اىل النجف الأ�شرف ملتحق ًا
مبدر�سة علوم �أه��ل البيت ،احل��وزة
العلمية الر�شيدة ،وذلك من خالل الت�شجيع
وال�ترغ�ي��ب م��ن العالمة املجاهد امل��رح��وم
ال�سيد مري حممد القزويني. 
وقد طوى مرحلتي املقدمات وال�سطوح
م�ب�ت��دئ� ًا مب��رح�ل��ة ال�ب�ح��ث اخل ��ارج ع�ل��ى يد
الفقيهني الكبريين �آية اهلل العظمى ال�سيد
�أبو القا�سم اخلوئي و�آية اهلل العظمى ال�سيد
ال�شهيد حممد باقر ال�صدر (قد�س �سرهما)
 ،ف�ض ًال عن ح�ضوره عند العديد من العلماء
الأجالء .
كان ال�شهيد عبد الزهراء من املقربني
لل�شهيد ال�صدر ومو�ضع ثقته وحمل

اعتماده يف الكثري من الأُم ��ور مما يخ�ص
احل� ��وزة وال�ت�ب�ل�ي��غ وغ�يره �م��ا  .وك� ��ان من
�أف��ا��ض��ل امل��در��س�ين يف احل ��وزة العلمية يف
النجف الأ�شرف ،فقد تربع من�صة الدر�س
والتدري�س بعد قطعه مراحل الدرا�سة بكل
تفوق وتدبر  ،وبهذا كان �أً�ستاذ ًا يف الفقه
والأُ��ص��ول والنحو وعلوم ال�ق��ر�آن ،ومدر�س ًا
بارع ًا لكتابي (اقت�صادنا وفل�سفتنا) لل�شهيد
ال�صدر يف النجف  ،ا�ضافة ملا كتبه يراعه
من امل�ؤلفات املخطوطة منها  :تعليقة على
كتاب (املكا�سب) لل�شيخ الأن�صاري ،تعليقة
على (�شرح قطر الندى) البن ه�شام ،تعليقة
على كتاب املنطق لل�شيخ املظفر ،تقريرات
البحث اخلارج لل�سيد ال�شهيد ال�صدر الأول
(بحث ال�ضد والتزاحم والتعار�ض والرتجيح
والدليل العقلي) ،ف�ض ًال ع��ن العديد من
املحا�ضرات يف العقيدة والتف�سري والأخالق ،
وله م�ؤلفات �أخرى �أتلفها �أزالم البعث اجلائر
بعد اعتقاله� ،أم��ا خطاباته احل�سينية فقد
امتازت بالفكر والوعي احلركي الداعي اىل
التغيري يف املجتمع �أما �صفاته االخالقية ،
فقد عرف رحمه اهلل ب�سخاء النف�س والكرم
 ،وال�سكينة والهدوء  ،والوقار والتقوى .وكان
ال�شهيد من ال�شعراء الذين دون��وا الكثري
من االب�ي��ات ال�شعرية يف خمتلف اجلوانب
اال ان الهجمة البعثية ال�شر�سة �أدت اىل
�ضياع �أغلب هذه الأ�شعار� ،إن مواقف ال�شيخ
ال�شهيد وجهاده التبليغي ،كان لها دور فعال
وم ��ؤث��ر يف �أو� �س��اط امل��ؤم�ن�ين  ،فكان �أغلب
م�ستمعي حما�ضراته من املثقفني و�أ�ساتذة
اجلامعة وطلبتها � ،إذ ك��ان امل�سجد يغ�ص
باحل�ضور غ�ير م�ك�ترث مب�ضايقات �أزالم

الأم��ن و�أ�ساليبهم الوح�شية  ,وذك��ر �أح��د
اجلال�سني جمل�سه واملرتددين عليه �أنه دعي
لل�صالة على جنازة يف امل�سجد فاعتذر عن
ال�صالة عليها وبعد الإحلاح بينّ �أن املتوفى
بعثي وال ميكنني ال�صالة عليه  ،فكان لتلك
املواقف ال�صلبة  ،ف�ض ًال عن كونه ممث ًال عن
املرجعية الدينية يف الب�صرة الأث��ر الكبري
يف و�ضعه حتت املراقبة ال�شديدة من قبل
�أجهزة النظام اجلائر  ،وبعد �أن ف�شلوا من
ا�ستقطابه وا�ستمالته من خالل الإغ��راءات
الكثرية التي قدموها له  ،قاموا بن�صب كمني
له يف ليلة من ليايل �شهر رم�ضان املبارك
وبعد �إنهائه �صالة املغرب والع�شاء جماعة
يف امل�سجد وبينما هو متجه اىل بيته ليتناول
�إف�ط��اره فوجئ ب�سيارة تابعة جلهاز الأم��ن
يف الب�صرة كانت بانتظاره � ،إذ نـزل منها
جالوزة الأمن ب�سرعة وقاموا باعتقاله ونقله
اىل جهة جمهولة وذل��ك ع��ام (1982م)
ومل يعرف م�صريه �إال بعد �ست �سنني � ،إذ
�أُبلغ ذووه عام 1988م من قبل مديرية �أمن
الزبري ب�أن ال�شيخ قد مت �إعدامه بعد �سنة من
اعتقاله وبالفعل بعد �سقوط النظام وظهور
الأ�سماء تبني �أنه مت �إعدامه �سنة 1983م �أي
بعد �سنة من اعتقاله ...وهكذا م�ضى اىل
ربه �شهيد ًا جماهد ًا مظلوم ًا .
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هويتنا

ال��ع�لاق��ة ب�ين ت��وح��ي��د الكلمة
ووالية �أهل البيت
احللقة اخلام�سة
ال �شك يف احتياج �أي م�ؤ�س�سة �صغرت �أم
كربت �إىل �س ّلم هرمي من املراجع القيادية
التي حتفظ لها كيانها وقيامها بني نظائرها
 ،والإ��س�لام حيث يطرح نف�سه كدين وفكر
بثقل وقوة معلن ًا ن�سخ �سائر الأديان ال�سابقة
وكا�شف ًا عن نيته تعطيل جميع االجتاهات
الفكرية الأخرى وعزمه على االنفراد بقيادة
زم��ام رك��ب الب�شرية وحترير الأر���ض َومن
عليها لتكون خال�صة هلل تعاىل كما ن�ص على
ذلك الذكر احلكيم يف قوله تعاىل} :هُ َو ا َّل ِذي
�أَ ْر َ�س َل َر ُ�سو َل ُه ِبا ْل ُه َدى َو ِدي� ِ�ن الحْ َ ��قِّ ِل ُي ْظهِ َر ُه
َع َلى الدِّ ِين ُك ِّل ِه َو َل ْو َك ِر َه المْ ُ ْ�ش ِر ُكونَ {(، )1
ف�إنه ال بد له من قيادة حكيمة حتفظ وحدة
كلمته وت�ع��زز ا�صطفاف �أتباعه وراءه ��ا ،
فتكون للأمة كما كان لها ر�سول اهلل، 
�سيما و�أن التحديات خطرية  ،وهي يف تزايد
18
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م�ستمر  ،والع�سكرة واال�صطفاف املعادي يف
تنام دائم حتى ي�أتي اليوم الذي يتحالف فيه
ٍ
اجلن والإن�س لأجل منع الإ�سالم من حتقيق
ذلك الهدف اجلبار0
ومن هنا فقد تكفلت ال�سماء بالتخطيط
والو�ضع لتلك القيادة متمثلة ب�أئمة �أه��ل
البيت عليهم ال�سالم  ،ف�أعلن احلق �سبحانه
وعلى ل�سان نبيه الكرمي غري مرة عن
عبده علي بن �أبي طالب و�صي ًا
تن�صيبه َ
لنبيه و�أم�ي�ر ًا للم�ؤمنني وك ��أول �إم��ام للأمة
يتلوه �أحد ع�شر مع�صوم ًا من ولده الطاهرين
عليهم ال�سالم  ،وبذلك تكون ال�سماء قد �أ ّدت
ما عليها جتاه الأمة 0
غري �أن ذلك ال يكفي يف حفظ الر�سالة
ومتا�سك الأمة ووحدتها و�سالمة كيانها من
الت�شرذم والتفرق  ،بل البد و�أن تتخذ دورها

هي الأخ��رى وتتحمل امل�س�ؤولية بنف�سها من
خالل التزامها باتباع تلك القيادة الربانية
واالذع��ان والت�سليم املطلق لها ف ��إن بذلك
�ضمانة لوحدتها و�سالمتها و�سعادتها يف
الدنيا والآخ ��رة  ،ولهذا �أوج��ب اهلل تعاىل
عليها البيعة العلنية للإمام يوم الغدير
 ،وجعل ذلك عيد ًا للم�سلمني  ،معترب ًا �إياه
ن�صر ًا عظيم ًا حيث به كمال الدين ومتت
النعمة 0
وما �إن رحل احلبيب امل�صطفى� إىل
الرفيق الأعلى حتى انقلبت على �أعقابها ،
فنق�ضت غزلها من بعد قوة �أنكاث ًا  ،ونكثت
بيعتها وتولت غري قيادتها الربانية حتى �آل
م�صريها �إىل التمزق على ث�لاث و�سبعني
فرقة  ،وهو القدر الذي مل يبلغه حتى تفرق
اليهود �أو الن�صارى !0

هويتنا
وبهذا فقدت الأمة وحدتها  ،ففقدت تبع ًا
لها ـــــ وكنتيجة حتمية ـــــ هويتها امل�ستقلة �إذ
ال قيادة ربانية جتمع �شملها وال ر ّب��ان يقود
�سفينة جناتها فهلكت و�أه�ل�ك��ت الأج�ي��ال
من بعدها �إال القليل ممن ثبتوا على احلق
وحملوا لواءه  ،وبهذا تظهر لنا �أهمية الوالية
وا ّت��ب��اع الأئمة وع�لاق�ت�ه��ا بالهوية
الإ�سالمية  ،ف�إن الإن�سان بال قيادة ربانية
مل يزدد من اهلل �إال بعد ًا ولي�س م�ؤه ًال لأن
يح�سب على اهلل وال على الأمة ور�سولها
كيف وقد �س ّل �سيف الفرقة على �أمته وطعن
وحدتها برحمه ورمى جمع �شملها بنبله ؟!! 0
م��ن �أج��ل ذل��ك ك��ان الب��د و�أن يطرد من
الإ� �س�لام وي�ح��رم م��ن حجره وت�سحب منه
هويته حتى يعود �إىل قدمي عهده من الكفر
وال�شرك  ،كما ثبت عنه يف م�صادر
الفريقني حيث قال  ( :من مات ومل يعرف
�إمام زمانه مات ميتة جاهلية ) ( )2ورواه
�أحمد بهذا اللفظ  ( :من م��ات بغري �إم��ام
مات ميتة جاهلية ) (0 )3
ولن�ستمع �إىل بيان الإم��ام ال�صادق
للحديث املذكور  ،فعن احل��ارث بن املغرية
ق��ال  ( :قلت لأب��ي عبد اهلل " : قال
ر�سول : من مات ال يعرف �إمامه مات
ميتة جاهلية ؟ " قال  :نعم  ،قلت  :جاهلية
جهالء �أو جاهلية ال يعرف �إمامه ؟  ،قال
جاهلية كفر ونفاق و�ضالل ) (0 )4
وال�سر يف ذلك يت�ضح ملن ت�أمل الن�صو�ص
ال�شريفة وع��رف مقا�صد ال�شرع ال�شريف
 ،فقد ذكر علماء الكالم وكذا الأخ�لاق �أن
احل�شر يوم القيامة على نوعني  ،و�أن لكل
منهما ح�سابه وجزاءه املنا�سب له :
ف���الأول  :ه��و ذل��ك احل�شر اجلماعي
الذي يحا�سب فيه الإن�سان عن �أعماله التي
تتعلق بغريه كتلك التي عليه جتاه �أمته ودينه
وقيادته الربانية  ،في�س�أل عن كيفية التعاطي

مع هذه الدوائر الثالث  ،فمث ًال �إىل القيادة
ا�س
ي�شري تعاىل يف قوله َ } :ي ْو َم َن ْد ُعوا ُك َّل �أُ َن ٍ
ِب�إِ َم ِامهِ ْم َف َمنْ �أُو ِت� َ�ي ِكتَا َب ُه ِب َيمِ ي ِن ِه َف ُ�أو َل ِئ َك
َي ْق َر ُءونَ ِكتَا َب ُه ْم َولاَ ُي ْظ َل ُمونَ َف ِتيلاً {(، )5
و�إىل ما يتعلق بالدين والأمة مع ًا ي�شري احلق
�سبحانه يف قوله تعاىل َ } :و ْل َت ُكنْ ِم ْن ُك ْم �أُ َّم ٌة
وف َو َي ْن َه ْونَ
َي ْد ُعونَ �إِلىَ الخْ َ يرْ ِ َو َي�أْ ُم ُرونَ ِبالمْ َ ْع ُر ِ
َع� ِ�ن المْ ُ ْن َك ِر َو ُ�أو َل � ِئ� َ�ك هُ � ُ�م المْ ُ ْف ِل ُحونَ {(، )6
فالفالح يف ه��ذه الآي��ة ف�لاح على م�ستوى
العمل املتعلق بالغري وه��و الأم��ر باملعروف
والنهي ع��ن املنكر ف ��إن فيه �إ��ص�لاح الأم��ة
وحياطة وحفظ ًا للدين وتعاليمه 0
وال��ث��اين  :وه��و م��وق��وف على اجتياز
احل �� �ش��ر الأول ب �� �س�لام وجن� ��اح وف �ل�اح ،
ويتمثل باحل�شر الفردي الذي يحا�سب فيه
الإن�سان كفرد على �أفعاله املتعلقة بذاته
وحده كال�صالة وال�صوم واحلج ونحو ذلك
 ،قال تعاىل َ } :و َل َق ْد ِج ْئ ُت ُمو َنا ُف � َرا َدى َك َما
َخ َل ْق َنا ُك ْم �أَ َّو َل َم َّر ٍة َو َت َر ْكت ُْم َما َخ َّو ْل َنا ُك ْم َو َرا َء
ُظ ُهو ِر ُك ْم َو َم��ا َن� َرى َم َع ُك ْم ُ�ش َف َعا َء ُك ُم ا َّل ِذينَ
َز َع ْمت ُْم �أَ َّن ُه ْم ِفي ُك ْم ُ�ش َر َكا ُء َل َق ْد َت َق َّط َع َب ْي َن ُك ْم
َو َ�ض َّل َع ْن ُك ْم َما ُك ْنت ُْم تَزْ ُع ُمونَ {( ،)7وهذا
احل�شر هو الذي يقول عنه تعاىل َ } :و َنف ٍْ�س
َو َما َ�س َّواهَ ا َ ف�أَ ْل َه َم َها ُف ُجو َرهَ ا َو َت ْق َواهَ ا 
َق ْد �أَ ْف َل َح َمنْ َز َّكاهَ ا{( ، )8ويقول تعاىل فيه
�أي�ضا :
} َق ْد َ�أ ْف َل َح المْ ُ ؤْ� ِم ُنونَ ا َّل ِذينَ
هُ ْم فيِ َ�صلاَ تِهِ ْم َخ ِا�ش ُعونَ َ وا َّل ِذينَ هُ ْم َع ِن
ال َّل ْغ ِو ُم ْع ِر ُ�ضونَ {( ، )9وكذا يقول عنه جل
ا�س َم
�ش�أنه َ } :ق ْد َ�أ ْف َل َح َمنْ تَزَ َّكى َ و َذ َك� َر ْ
َر ِّب ِه َف َ�ص َّلى {(0 )10
ف�إذا ات�ضح ذلك عرفت �أن بقاء الإن�سان
بال �إم��ام يف الدنيا يعني بقاءه بال �إم��ام يف
الآخرة حتى يكون �إمامه هواه �أو طاغوت من
طواغيت ع�صره ليكون هو �إمامه  ،فيح�شر
معه وقد ان�سلخت منه هوية الإ�سالم في�ؤمر
بهما �إىل جهنم وبئ�س امل�صري  ،قال تعاىل:

} َو َج َع ْل َناهُ ْم �أَ ِئ� َّم� ًة َي� ْ�د ُع��ونَ �إِلىَ ال َّنا ِر َو َي � ْو َم
ا ْل ِق َي َام ِة لاَ ُي ْن َ�ص ُرونَ {( ،)11ويف فرعون مثل
كاف ملن �أراد االتعاظ حيث يقول تعاىل عنه:
ٍ
} َي ْقد ُُم َق ْو َم ُه َي� ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َف ��أَ ْو َردَهُ � ُ�م ال َّنا َر
َو ِب ْئ َ�س ا ْل ِو ْر ُد المْ َ ْو ُرو ُد {(0 )12
بهذا يت�ضح جلي ًا مدى عمق العالقة بني
الوالية وتوحيد الكلمة ف�إنها عالقة العلية
والتوقف فما مل تكن والي��ة لهم مل
يكن توحيد للكلمة واجتماع ل�شتات الأم��ة
ووحدة �صفها  ،وبالتايل فال هوية  ،ومن هنا
�صار لزام ًا علينا بحث متعلقات الوالية وما
ت�ستلزمه وما يجب توفر امل�سلم عليه ليكون
من �أهلها  ،وهذا ما �ستتكفل ببيانه احللقات
القادمة من هذه ال�سل�سلة �إن �شاء اهلل تعاىل
 ،ن�س�أله جل �ش�أنه �أن يجمع �شمل امل�سلمني
وي��وح��د كلمتهم حت��ت راي���ة ويل الع�صر
والزمان روحي و�أرواح العاملني لرتاب مقدمه
الفداء  ،واحلمد هلل ال��ذي هدانا لهذا وما
كنا لنهتدي لوال �أن هدانا اهلل �إنه نعم املوىل
ونعم الن�صري 0
الهوام�ش ...
� -1سورة ال�صف اية 9
� -2شرح املقا�صد للتفتازاين  :ج ، 2
�ص  275وكذلك �شرح العقائد الن�سفية :
�ص.232
 -3م�سند �أحمد بن حنبل  :ج � ، 4ص 960
-4الكايف للكليني  :ج � ، 1ص 377
� -5سورة الإ�سراء 71 :
� -6سورة �آل عمران 104 :
� -7سورة الأنعام 94 :
� -8سورة ال�شم�س  7 :ــــ 9
� -9سورة امل�ؤمنون  1 :ـــــ 3
� 10سورة الأعلى  14 :ـــــ 15
� -11سورة الق�ص�ص 41 :
� -12سورة هود 98 :
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الثقافة العامة

تعوي�ض االن�سان على ما ي�صيبه
من معاناة
اية اهلل ال�سيد حممد باقر ال�سي�ستاين

ان وج���وه امل��ع��ان��اة ال��ت��ي ت�صيب
االن�سان يف هذه احلياة قهرا عليه
م���ن غ�ي�ر اخ��ت��ي��ار ل���ه يف وج���وده���ا
�أو دف��ع��ه��ا  ,ك��ظ��ل��م االخ����ري����ن له
ومر�ضه وفقره فيما ال مدفع عنه
...ذات �أب��ع��اد ثالثة منظورة وفق
الن�صو�ص الدينية ..
�إح����ده����ا� :أن�����ه م��ق��ت�����ض��ى ال�����س�نن
الكونية ال��ع��ام��ة التي بني عليها
الكون واحل��ي��اة وق��د اقت�ضى نظم
احل����ي����اة احل����ف����اظ ع���ل���ي���ه���ا وع��ل��ى
اطرادها.
وهذا ما يعرب عنه يف الن�صو�ص
ال�شرعية ب���أن��ه��ا امل��ق��ادي��ر ال��ت��ي ال
معدل عنها.
ث��ان��ي��ه��ا� :أن����ه ج���زء م���ن ال��ورق��ة
االم���ت���ح���ان���ي���ة ل�����ص��اح��ب��ه��ا ،ف����ان
اح��ت�����س��ب االج���ر ف��ي��ه��ا ومل يخرج
بها عن حدود الف�ضيلة ح�صل من
االمتياز ماال يح�صل عليه فاقدها
 ,وقد جاء يف عدة �آيات من القر�آن

20
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ال��ك��رمي اعتبار ال�����ض��راء والب�أ�ساء
امتحانا للنا�س .
ثالثتهما :ان كل معاناة �أ�صابت
االن�سان من دون اختياره (ح�سب
دالل��������ة ال���ن�������ص���و����ص ال�������ش���رع���ي���ة)
حم�سوبة له عند اهلل �سبحانه يف
���س��ب��ي��ل �أع���م���ال���ه ,ف��ي��ث��اب ع��ل��ي��ه��ا �أو
يخفف عنه بها بع�ض ما ي�ستحقه
م���ن ال��ع��ق��وب��ة  ،ف�����أن يف ك���ل نق�ص
وح��رم��ان يف ه��ذه احل��ي��اة تعوي�ضا
وتداركا على نحو يختاره �سبحانه
,كما ان على كل نعمة �ضريبةُ } ,ث َّم
َل ُت�س َ�أ ُلنَّ َي ْو َمئِذٍ ع َِن ال َّنعِيم {()1
ْ
ِ
ويف ك�ل�ام لأم��ي�ر امل�ؤمنني
انه قال (:يف حاللها ح�ساب  ,ويف
حرامها عقاب) ()2
ع��ل��ى �أن���ه ي��ن��ب��غ��ي االل��ت��ف��ات اىل
ان اهلل �سبحانه وان ك��ان ال يفعل
ق��ب��ي��ح��ا وال ي��ظ��ل��م اح������دا ,ول���ك���ن
لياقات احل�سن وال��ق��ب��ح يف �ش�أنه
ب��اع��ت��ب��اره م��ك��ون��ا ل��ل��ح��ي��اة تختلف

عنها يف ���ش���أن االن�����س��ان باعتباره
خم��ل��وق��ا ف��ط��ر ع��ل��ى ن��ظ��ام خ��ا���ص
ف����اذا ا���س��ت��ط��اع االن�������س���ان ان ي��رف��ع
املظلمة عن بع�ض بني نوعه ومل
يفعل فانه �آثم قلبه  ,ولكن ال ي�صح
ه���ذا امل��ع��ن��ى يف ���ش���أن اهلل �سبحانه
ال��ذي �سن ال��ك��ون على نظم و�سنن
حم���ددة ,ف�لا يجب عليه �أن يدفع
امل��ظ��امل ع��ن ال��ع��ب��اد ,ف���أن��ه��ا خ�لاف
ت��ل��ك ال�����س�نن ال��ع��ام��ة وغ��اي��ات��ه��ا ,
وقد تكون مف�سدة لها } َف َه َزمُوهُ م
ِب����إِ ْذنِ اللهّ ِ َو َق َت َل دَا ُو ُد َجا ُل َ
وت َو�آ َت��ا ُه
اللهّ ُ المْ ُ��� ْل َ
م��ا
���ك َوالحْ ِ��� ْك��� َم��� َة َوعَ�� َّل�� َم�� ُه مِ َّ
ا�س َب ْع َ�ض ُه ْم
َي َ�شاء َو َل ْو َال َد ْف ُع اللهّ ِ ال َّن َ
ِب َب ْع ٍ�ض َّل َف َ�سدَتِ الأَ ْر� ُ��ض َو َل ِكنَّ اللهّ َ
ني{()3
ُذو َف ْ�ضلٍ َعلَى ا ْل َعالمَ ِ َ
الهوام�ش...
� -1سورة التكاثر اية 8
 -2نهج البالغة �ص 106
� -3سورة البقرة 251

الثقافة العامة

ثواب اكرام ال�ضيف
يحكى ان رجال �شكا اىل النبي
انه يحب �إقراء ال�ضيوف لكن زوجته
تكره عليه فقال قل لها :ان
ال�ضيف �إذا جاء ,جاء رزقه واذا ارحتل
,ارحتل بذنوب �أهل البيت .اي ان
اهلل ي�ست�ضيف يف رزق ذلك البيت ما
ينفقونه يف �إقرائه ,ثم اذا ان�صرف
عنهم بعد ذلك وارحتل ارحتلت
ذنوبهم معه.
يقال ان الرجل عاد ثانية اىل

النبي واخربه ان ذلك مل ينفع وهنا �أمره النبي ان مي�سح بيده
على وجهها اذا حل ال�ضيف وفعل
معها .
الرجل ذلك ,ف�أ�صبحت املر�أة تتمنى
�إقراء ال�ضيف بعد ذلك .
لأنها ر�أت االمور التي اخربها بها
زوجها عن النبي اي ر�أت ال�ضيف
عندما يدخل ترافقه انواع االطعمة
والفواكه ,وعندما يخرج تخرج معه
االو�ساخ والعقارب واحليتان.

�س�ؤال العدد

ما ا�سم النف�س الزكية
التي تقتل قبل ظهور
االمام احلجة  ؟

تكون االجابة بورقة خارجية تر�سل اىل مقر ق�سم اخلطابة احل�سينية مبوعد اق�صاه  15ربيع االول وهناك هدية للفائز االول
�س�ؤال العدد ال�سابق/من هم �سفراء االمام املهدي ؟
اجلواب/عثمان بن �سعيد ,وحممد بن عثمان  ,واحل�سني بن روح,وعلي بن حممد ال�سمري .
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كتاب يف �سطور

الطريق اىل منرب احل�سني
لنيل �سعادة الدارين
�إعداد/طالب حممد جا�سم

ا�����س����م ال����ك����ت����اب :ال����ط����ري����ق اىل م��ن�بر
احل�سني لنيل �سعادة الدارين
ا����س���م امل�����ؤل����ف :ال�����ش��ي��خ اخل��ط��ي��ب عبد
الوهاب الكا�شي .
اع���داد وا���ش��راف :ال�شيخ اح��م��د دروي�����ش
العاملي
ا���س��م امل��ط��ب��ع��ة :دار امل��رت�����ض��ى _ل��ب��ن��ان
بريوت_
عدد االجزاء 2-1:
22
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يعد ه��ذا الكتاب من الكتب املهمة التي
يحتاجها ال���ق���ارئ ال���ك���رمي واخل��ط��ب��اء
وط��ل��اب ال��ع��ل��وم ال��دي��ن��ي��ة مل���ا ي��ح��ت��وي��ه
م���ن جم��ال�����س ح�سينية و����س�ي�رة االئ��م��ة
الأطهار وق�ص�ص االنبياء.
وي�شمل اجلزء االول على عدة موا�ضيع
وجمال�س ح�سينية من الليلة االوىل اىل
اليوم العا�شر وهي :
 -1ثواب البكاء على �سيد ال�شهداء
 -2ثواب زيارة االمام حل�سني
 -3من الكتب االخالقية
 -4ف�ضل اخلطيب واخلطابة
�_5سرية االئمة
 -6ق�ص�ص االنبياء
 -7تف�سري نهج البالغة
 -8احاديث املع�صومني
 -9ال���ل���ي���ل���ة االوىل يف اق����ام����ة امل�������آمت
احل�سينية
 -10ال��ل��ي��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة يف خ����روج االم���ام
احل�سني من املدينة
 -11الليلة الثالثة فاطمة العليلة
 -12الليلة الرابعة واخلام�سة يف ذكر
م�صاب �أ�صحاب االمام احل�سني
 -13ال��ل��ي��ل��ة ال�����س��اد���س��ة يف ذك���ر م�صاب
م�سلم بن عقيل
 -14الليلة ال�سابعة يف ذكر م�صاب ابي
الف�ضل العبا�س

 -15الليلة الثامنة يف ذكر م�صاب علي
االكرب
 -16ال��ل��ي��ل��ة ال��ت��ا���س��ع��ة يف ذك����ر م�����ص��اب
القا�سم
-17ال���ل���ي���ل���ة ال��ع��ا���ش��رة يف ذك����ر م�����ص��اب
الطفل الر�ضيع
 -18اليوم العا�شر يف ذك��ر م�صاب ابي
عبداهلل احل�سني
وام�����ا اجل�����زء ال���ث���اين ي�����ش��م��ل امل��ج��ال�����س
احل�سينية وما جرى على �آل الر�سول
وهي:
 -1حوادث ليلة احلادي ع�شر من املحرم
 -2حوادث يوم احلادي ع�شر من املحرم
 -3م���اج���رى ع��ل��ى ال الر�سول يف
الكوفة
 -4م��ا ج���رى ع��ل��ى ال الر�سول يف
طريقهم اىل ال�شام
 -5م��ا ج���رى ع��ل��ى ال الر�سول يف
ق�صر يزيد
 -6يف رج������وع اه�����ل البيت اىل
كربالء
 -7و�صول موكب اهل البيت اىل
مدينة جدهم.

الر َجاء
اب
ب
َ ُ َّ

ق�صيدة نظمتها م�ؤرخا بها حادثة (عزاء طويريج) التي وقعت يف مدخل باب
الرجاء يف ال�صحن احل�سيني ال�شريف بيوم العا�شر من املحرم �سنة 1441هـ.
هلل َن����ائِ���� َب���� ًة فيِ ْ ال��� َع���� ْ���ش���ـ��� ِر َق����� ْد َن���� َز َل����تْ
ِ
ِ����ح���� َن����ا
ِ
هلل َن��������ا ِز َل�������� ًة َ�أ ْب��������������� َدتْ � َ����ص���� َوائ َ
هُ �� ْم ِف ْت َي ٌة َق�� ْد �أَرا ُد ْوا امل��� ْو َت ُم�� ْذ َع ِل ُموا
َكا َن ال َوئِي ُد ُق َب ْي َل ال َف ْي ِ�ض مِ نْ َفمِ ِه ْم:
َم����ا ُت���� ْوا َو َق����� ْد َخ��� َّل��� ُف��� ْوا الآهَ�������ا َل َن���ا ِد َب��� ًة
ُك ُّ���ل ال�� ُّن�� ُف�� ْو ِ���س َع��لَ�� ْي�� َه��ا المَ���� ْو ُت ُم�� ْف رَ َ
�َتر� ٌ��ض
ال�س ْب ِط ُم ْـخ َتل ٌِف
َل��ك َِّ��ن َم�� ْو ًت��ا ِب�� َر ْو� ِ��ض ِّ
َف�� ْل�� َي�� ْه�� َن���أُوا ال�� َي�� ْو َم َم��ا َب����ا َرتْ ِت��ـ َ��ج��ا َر ُت��هُ�� ْم
�أَ َي�����ا ُح��� َ��س�ْي نْ َو َق����� ْد ُر� َّ���ض���تْ � ُ���ص��� ُد ْو ُرهُ ��� ُم
َو ُك��ـ��� ِّ��س�� َرتْ َي��ا ُح��� َ��س�ْيَنْ َ ا ُ
خل�� ْل��دِ َ�أ ْ�ض ُل ُع ُه ْم
َو�أُ ْث����كِ����لَ����تْ َط����اهِ ���� َر ُات ال��� َّث���وْبِ َب�� ْع��دَهُ �� ُم
ِ���ي مِ �� ْن َ��ك ُ�أ ْم�� ِن�� َي�� ِت ْ��ي
َب ُ
���اب ال��� َّر َج���ا ِء َر َج���ائ ْ
َف���� َق����ا َل َق�������� ْو يِ ْ
ل َل����هُ���� ْم �إِ ِيّ ْ
ن ُم������ؤ ِّر ُخ����� ُه

َب�����أ ْر� ِ����ض َك����� ْربٍ َف��� َك���ا َن ال������ ُّر ْز ُء َح��ا ِن�� ْي�� َه��ا
ِ�����ح ٌ
�����ات َل���ه���ا َف����ا� َ����ض����تْ َم����آقِ��� ْي���هَ���ا
َو َن�����ائ َ
����ب ا ُ
�ين َغ����داً ِل��ل��� َّ��ش��ا ِم َح��ا ِد ْي��هَ��ا
حل��� َ��س ِ
َر ْك َ
َل َّب ْي َك َي��ا �سِ ْب ُطَ ،ف��ا ْن ُ��ظ�� ْر َم��نْ ُيدَا ِن ْيهَا
ـجا ِف ْيهَا() 1
�أَ ْ�ض َحى ا ُ
حل َ�سينْ ُ َك ِف ْي ً
ال ال ُي َ
مِ ����نْ َغ��ْي�رْ ِ َ���ش ٍّ��ك َو َي��� ْب��� َق���ى ُ
اهلل َب��ا ِر ْي��هَ��ا
َف���� ْه���� َو ا َ
حل����� َي�����ا ُة ِب��ل�ا َم������� ْوتٍ ُي��� َوافِ��� ْي���هَ���ا
َم��� َع ا ُ
حل��� َ��س�ْيننْ ِ مِ ��� َي���ا َه ال��� َع��� ْذبِ َي ْ�س ِق ْيهَا
َف��� َك���ا َن � َ����ص���� ْد ُر َك َي���ا َم ْ���ظ��� ُل��� ْو ُم � َ��ش��افِ�� ْي�� َه��ا
َف��� َك���ا َن ِ���ض�� ْل�� ُع َ��ك َي���ا َع ْ��ط َ
�����ش ُ
��ان َب��ا ِن�� ْي��هَ��ا
�أُ ُّم ال���� َب���� ِن��ْي�ننْ ِ �أَ َت���������تْ َث��� ْك���لَ���ى ُت��� َع��� ِّز ْي���هَ���ا
ال َت�� ْع��ـ��� ُ��ص�� َر َّن ج��ـ�� ُم�� ْو َع ال��عِ��� ْ��ش��قِ َث��ا ِن�� ْي�� َه��ا
ِل��ل��� ِّ��س�� ْب ِ��ط َ�أ�ْ��ض��ح��وا َك�� ُق�� ْر َب��انٍ ُي��� َ��ص��ا ِد ْي�� َه��ا
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م�صطفى طارق ال�شبلي
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